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Zespól Szkół Ogólnokształcących                      

i Zawodowych w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8 

18-230 Ciechanowiec 

Ciechanowiec, 21 grudnia 2020 r. 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu na usługę społeczną pn.: 

 "Świadczenie usług hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych 

organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach 

programu Erasmus+, Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe, 2020-1-PL01-KA102-

079630" 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą w Ciechanowcu (18-230) 

przy ul. Szkolnej 8, działający w imieniu Powiatu Wysokomazowieckiego, ul. Ludowa 

15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie; NIP: 7221600038, zwany w dalszej części 

Zamawiającym, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje 

o udzieleniu zamówienia. 

 

Komisja, pracująca w oparciu o dokumentację: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną 

2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do IWZ 

3. Istotne warunki zamówienia – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
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w dniu 21.12.2020 dokonała szczegółowej analizy i oceny złożonych w terminie do 

18.12.2020 do godz. 10.00, ofert oraz w oparciu o kryteria oceniania wybrała 

najkorzystniejszą ofertę.  

 

Po dokonaniu wszystkich stosownych czynności proceduralnych wybrano 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę podmiotu:  

Avantador Sp. z o. o. ul. Chrzanowska 4/58, 01-319 Warszawa, NIP 5223131718 

Cena wykonania 

zamówienia 

(brutto w zł) 

Termin bezkosztowego 

anulowania rezerwacji 

noclegu 

(w dniach) 

Termin płatności 

faktury  

(w dniach) 

60 punktów 20 punktów 20 punktów 

 

Uzasadnienie: Oferta na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert otrzymała 

najwyższą liczbę punktów. Otrzymana liczba punktów: 100 pkt. 

 

Nie udzielono zamówienia Podmiotom: 

FEEL3 Sp. z o.o., Ul. 17 Stycznia 52, 02-143 Warszawa, NIP 5272639049 

Cena wykonania 

zamówienia 

(brutto w zł) 

Termin bezkosztowego 

anulowania rezerwacji 

noclegu 

(w dniach) 

Termin płatności 

faktury  

(w dniach) 

57,24 punktów 20 punktów 20 punktów 

 

Uzasadnienie: Oferta na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert otrzymała 

niższą liczbę punktów. Otrzymana liczba punktów: 97,24 pkt. 


