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Warszawa, dn. 15 lutego 2018 r. 
Numer sprawy/1/2018 

      
  

 
 
Dotyczy : zamówienia publicznego dla Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej  

w Rzymie na usługi  w podziale na trzy części stanowiące odrębne 
zamówienia w zakresie: obsługi logistycznej 4 konferencji i 20 odczytów 
naukowych (część 1),  redagowania strony internetowej w języku 
polskim i włoskim (część 2) oraz obsługa administracyjno-techniczna  
i koordynacja prac związanych z kompletowaniem i wstępnym 
opracowywaniem materiałów do 4 publikacji (część 3). 

 
 

 INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie 

zamówienie publiczne za  najkorzystniejszą została wybrana w: 

części nr 1 

oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: 

Holiday Travel Sp. z o.o., Pl. Powstańców 2, 00-030 Warszawa, która otrzymała łączną 

punktację - 80 punktów i  zaoferowała realizację zamówienia za cenę 55 500,00 zł 

brutto. 

części nr 2 

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: 

Studio B&R Beata Brózda – Roccasecca, Janowice 360, 32-020 Wieliczka, która 

otrzymała łączną punktację - 80 punktów i  zaoferowała realizację zamówienia za 

cenę 34 500,00 zł brutto. 

części nr 3 

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: 

Studio B&R Beata Brózda – Roccasecca, Janowice 360, 32-020 Wieliczka, która 

otrzymała łączną punktację - 90 punktów i  zaoferowała realizację zamówienia za 

cenę 42 800,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty Wykonawcy: o wyborze oferty Wykonawcy 

zadecydowała łączna punktacja przyznanych punktów w każdej z części 

zamówienia. Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w punkcie 5 Ogłoszenia o zamówieniu.  
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Informację o złożonych ofertach w wyznaczonym terminie do dnia 29 stycznia  

2018 r. do godz. 16:00 zawiera tabela: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro na tej podstawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena brutto oferty w PLN 

1 

Studio B&R  
Beata Brózda – Roccasecca  

Janowice 360  
32-020 Wieliczka 

Część 1 
76 500,00 zł 

 
Część 2 

34 500,00 zł 
 

Część 3 
42 800,00 zł 

 

2 

Holiday Travel Sp. z o.o.  
Pl. Powstańców 2 
 00-030 Warszawa 

Część 1 
55 500,00 zł 


