
	  

	  

	  

 
Wyjaśnienie dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 dot. świadczenia usługi 

hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego 
w dn. 08-09 lutego 2015 r. 

 
 
 

W nawiązaniu do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 dot. świadczenia usługi 
hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09 lutego 2015 r. 
przedstawiamy następujące wyjaśnienia. 
 
W zapytaniu ofertowym wskazano, że: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej oraz udostępnienie 
wyposażonej sali szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkania branżowego spółdzielni socjalnych. 
 
W pkt. IV.1. dot. kryteriów udziału w postępowaniu wskazano, że: 
Wykonawca musi spełniać warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
Po ponownej weryfikacji nadesłanych ofert, w tym pod względem odległości wskazanych w ofertach 
obiektów hotelarskich, gdzie miałaby być realizowana zamawiana usługa, oraz po weryfikacji wpisów 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dot. Oferentów: 
 

1) Invest4Elite Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa  
(Centrum Konferencyjno-Hotelowe FORT) 

2) Centrum Szkoleniowe TWINS, Mikołaj J. Tusiński, ul. Weteranów 44, 03-112 Warszawa  
3) Platon	  Zarządzanie	  i	  Finanse,	  dr	  Adam	  Ugrewicz,	  ul.	  Chabrowa	  39/7,	  52-‐200	  Wrocław	  
4) MK – BUSINESS MICHAEL KULIKOWSKI, ul. Mszczonowska 75, 05-830 Nadarzyn 
5) Biuro Rezerwacji Karpacz, Agnieszka Mieszkalska, ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz 
6) Biuro Rezerwacji „AGATOUR”, Agnieszka Bartczak , ul. Szymanowskiego 7/11, 58-506 Jelenia 

Góra 
 
ustalono, że: 
 

1) wszystkie wskazane w ofertach obiekty hotelowe znajdują się w odległości do 10 km w 
linii prostej (promieniu) od ul. Zdziarskiej 26 w Warszawie.  
Przy pierwotnej ocenie złożonych ofert błędnie obliczono odległość dot. obiektu wskazanego 
przez Biuro Rezerwacji Karpacz (wzięto pod uwagę przy sprawdzaniu odległości ul. Zdziarską w 
Pruszkowie, a nie w Warszawie). Przy weryfikacji ustalono, że odległość ta wynosi 10 km. 
 

2) usługi hotelarskie, usługi restauracyjne i dot. wydawania posiłków, usługi hotelarskie w 
zakresie spotkań i konferencji (zgodnie ze wskazanymi w zapytaniu kodami CPV dot. 
przedmiotu zamówienia) prowadzą:  

 
a) Invest4Elite Sp. z o.o. (złożona oferta nr 1) 
b) Centrum Szkoleniowe TWINS (złożona oferta nr 2) 
c) MK – BUSINESS MICHAEL KULIKOWSKI (złożona oferta nr 4). 

 
Oznacza to, że ww. oferta 1, oferta 2 i oferta 4 powinny być brane pod uwagę przy ocenie ofert.  



	  

	  

	  

Spośród ofert, które nie podlegają wykluczeniu najniższą cenę wskazał wykonawca: Centrum 
Szkoleniowe TWINS. Jest to ten sam Oferent, którego wskazano jako wybranego do realizacji 
niniejszego zamówienia w protokole wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach 
zapytania ofertowego nr 5/SS/2015. 
Wobec powyższego do realizacji zamówienia określonego w zapytaniu nr 5/SS/2015 wybrano 
Centrum Szkoleniowe TWINS. 
 
Niniejsze wyjaśnienie stanowi załącznik do protokołu wyboru wykonawcy według zasady 
konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego dotyczącego:  świadczenia usługi hotelarsko-
restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09 lutego 2015 r. w ramach 
projektu "system wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz 
stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej" (protokół 
z dn. 02.02.2015 r.). 
 
 
Data sporządzenia wyjaśnień do protokołu postępowania: 02.02.2015 r. 
 
Osoba prowadząca postępowanie:  
Agnieszka Deja, koordynatorka projektu 
Data i podpis: 03.02.2015 r. 
 
Osoba sporządzająca wyjaśnienia:  
Agnieszka Deja, koordynatorka projektu 
Data i podpis: 03.02.2015 r. 
 
Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Małgorzata Ołdak 
Funkcja: Pełnomocnik Zarządu OZRSS 
Data i podpis: 03.02.2015 r. 
 
Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Cezary Miżejewski 
Funkcja: Prezes Zarządu OZRSS 
Data i podpis: 03.02.2015 r. 

 


