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Protokół z otwarcia ofert 

w ramach postępowania nr 1/KSOW/2017 

 

1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej: 

a) prowadzącego postępowanie www.lgd-srws.pl, zakładka „Zapytania” 

b) www.portalogloszen.arimr.gov.pl – ID ogłoszenia 91/19/07/2017 

oraz na tablicy ogłoszeń w biurze prowadzącego postępowanie. 

2. Wykaz złożonych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

a) „Ameliówka” Sp. z o.o: 

• ofertę złożono w dniu 27.07.2017 r. przed godz. 12.00, 

• prowadząca działalność gastronomiczną i hotelarską w oparciu o własny obiekt, 

• posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponująca osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, 

• znajdująca się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

• deklarująca realizację zamówienia za cenę brutto: 26 115,00 zł, 

• proponująca następujące nieodpłatne atrakcje: sauna sucha lub parowa, jacuzzi. 

b) Hotel „Senator” s.c. Prokop i s-ka: 

• ofertę złożono w dniu 27.07.2017 r. przed godz. 12.00, 

• prowadząca działalność gastronomiczną i hotelarską w oparciu o własny obiekt, 

• posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponująca osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, 

• znajdująca się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

• deklarująca realizację zamówienia za cenę brutto: 29 400,00 zł, 

• proponująca następujące nieodpłatne atrakcje: basen, sauna sucha lub parowa, 

jacuzzi, grota solna. 

3. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu. 

4. Oferenci otrzymali następującą liczbę punktów 

a) „Ameliówka” sp. z o.o. 

• Cena – 80 pkt. 

• Atrakcyjność oferty – 10 pkt. 

• Razem – 90 pkt. 

b) Hotel „Senator” s.c. Prokop i s-ka 

• Cena – 71,06 pkt. 

• Atrakcyjność oferty – 20 pkt. 

• Razem – 91,06 pkt. 

5. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, złożoną 

przez Hotel „Senator” s.c. Prokop i s-ka. 

6. Protokół sporządzono w dniu 27.07.2017 r. w obecności: 

a) Witold Kowal – Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD, 

b) Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

http://www.lgd-srws.pl/
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
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7. Do protokołu załączono: 

a) oferty, o których mowa w pkt. 2, 

b) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z podmiotami, które 

złożyły oferty, 

c) oświadczenie biorącego udział w czynnościach związanych z postępowaniem oraz 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o braku 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych. 

 

 Łagów, dn. 27.07.2017 r. 

 


