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Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-

0003/15 

 

Wielka Wieś 21.06.2017r. 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 58 osób w tym 31 

dzieci w wieku do 13 roku życia, w terminie 29-30.06.2017r.. 

 

Usługa obejmuje: 

Pobyt w terminie: 29.06.2016 - 30.06.2017 dla maksymalnie 58 osób. 

a) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 29.06.17 dla maksymalnie 27 osób dorosłych  

b) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 29.06.17 dla maksymalnie 31dzieci  

c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 29,30.06.17 dla maksymalnie 27 osób 

dorosłych 

d) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 29,30.06.17 dla maksymalnie 31 

dzieci 

e) Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) w dniach 29,30.06.17 dla 

maksymalnie 27 osób dorosłych 

f) Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 29,30.06.17 dla 

maksymalnie 31 dzieci 

g) Kolacja grillowa w dniu w dniu 29.06.17 dla maksymalnie 27 osób dorosłych 

h) Kolacja grillowa w dniu w dniu 29.06.17 dla maksymalnie 31 dzieci 

i) Wynajem sal szkoleniowych w dniach 29,30.06.17 - 2 sale dla maksymalnie 10 osób na salę każdego 

dnia. 

j) Basen w dniu: 29,30.06.17 dla maksymalnie 58 osób w tym 31 dzieci - 1 godzina na osobę dziennie. 

k) Animator dla dzieci (co najmniej trzy osoby) w dniach 29,30.06.17 dla maksymalnie 32 dzieci 

każdego dnia. 

l) Pokój zabaw dla dzieci w dniach 29,30.06.17 dla maksymalnie 31 dzieci każdego dnia. 

 

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: 

 zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.gops.wielka-wies.pl 

 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty 

wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

1. RADOCZA PARK Sp z o.o. ul. Wapienna 2, 30-544 Kraków, Hotel Radocza Park, ul. Parkowa 1, 

34-100 Radocza, 3 gwiazdki,wpłynęło 12.06.2017. 

2. HMB Kompleks Beskid, 34-745 Spytkowice 135A, 3 gwiazdki, wpłynęło 13.06.2017, 

3. Polskie Tatry S.A., ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane, Zespół pensjonatów Dolina Białego, 

3 gwiazdki,wpłynęło 12.06.2017. 

4. Up Hotel, ul. Duga 13/1 Hotel Juniorul. Skotnicka 272, 30-394 Kraków, 3 gwiazdki, wpłynęło 

13.06.2017 

5. Firma Usługowa ”Ka-REN”, ul. Zdrojowa 45A 33-350 Piwniczna, Hotel Perła Południa Rytro 380, 

33-343 Rytro, 3 gwiazdki, wpłynęło 13.06.2017 

6. Małgorzata Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, Hotel Arena ul. Gen. 

De Goulle8, 43-100 Tychy, 3 gwiazdki, wpłynęło 12.06.2017 

http://www.gops.wielka-wies.pl/
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7. Ośrodek Wypoczynkowy Limba, ul. Kośne Hamry 15A, 34-520 Poronin, 3 gwiazdki, włynęło 

13.06.2017. 

 

 

4. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika 

kwalifikowania wydatków RPO WM.  

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 

6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom 

powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo 

lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne 

za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie. 

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, 

w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.  

 

 

5. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki 

były stawiane.  

 

1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty z obsługą ratownika udostępniony na potrzeby 

realizacji usługi, 

2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych, 

3. Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi, 

4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w 

jednym budynku, 

5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę. 

6. Ośrodek zapewnia usługę animatora dla dzieci realizowaną co najmniej przez dwie osoby 

jednocześnieposiadającekwalifikacje do opieki nad dziećmi w okresie realizacji usługi w dniach 

29,30.06.17 w godzinach 9.00 – 17.00 każdego dnia. 

7. Ośrodek dysponuje pokojem zabaw dla dzieci udostępnionym na potrzeby realizacji usługi, 

8. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 29.06.2017 od 

godziny 9.00 do 30.06.2017 do godziny 17.00.  

9. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Wielka Wieś, 

kod pocztowy 32-089. 

 

Oświadczenia zawarte w formularzy oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wszystkich wykonawców. 

 

 

6. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego 

kryterium. 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:  

a) cena usługi brutto - 95 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 95 

 

b) kategoria obiektu – 5% - liczba możliwych do uzyskania punktów= 5 

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów 

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów: 

1. RADOCZA PARK Sp z o.o 61,72 + 5 = 66,72 pkt. 

2. HMB Kompleks Beskid, 42,28 + 5 = 47,28 pkt, 
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3. Polskie Tatry S.A., 95 + 5 = 100 pkt. 

4. Up Hotel, 54,90 + 5 = 59,90 pkt 

5. Firma Usługowa ”Ka-REN”, 44,84 + 5 = 49,84 pkt 

6. Małgorzata Siśkiewicz New Challenge, 39,98 + 5 = 44,98 pkt 

7. Ośrodek Wypoczynkowy Limba, 86,80 + 5 = 91,80 pkt. 

 

7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru  

 

Wybrana została oferta firmy: Polskie Tatry S.A.. Oferta uzyskała największą ilość punktów 

 

Protokół sporządzono w dniu  21.06.2017r. 

 

 

Kierownik GOPS………………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

1. złożone oferty,  

2. Zestawienie ofert 


