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INFORMACJA    
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: „Usługa 

hotelowo-restauracyjna wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej 

dla sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zaproszonych gości w dniach 

19-21 października 2015” - Część III - SPRAWA WSA-ZP-07/2015 - informuje, iż dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.  

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się 

zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto, za realizację 

zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert.  

 

L.p.  
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Miejsce świadczenia usług 

Cena oferty 
brutto 
[PLN] 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena 
[100%] 

Uwagi  

1.  
HOTELE KORONA Sp. z o.o.  
ul. Majdańska 1,  
04-088 Warszawa 

Windsor Palace Hotel & Conference Center  
Jachranka   71 139,12 zł  93,63 - 

2.  
PANORAMA S.C.  
ul. Tarczyńska 109A,  
96-320 Mszczonów  

Hotel Panorama Mszczonów  66 608,90 zł  100,00  Najkorzystniejsza oferta 

3.  
AQUILA Sp. z o.o.  
ul. Telimeny 1, 
05-420 Józefów 

Holiday Inn Warszawa Józefów 

 95 722,20 zł  69,59 - 
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Lista wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone:  

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty przetargowej.  

 

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 

ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez firmę PANORAMA S.C. ul. Tarczyńska 109A, 96-320 Mszczonów, 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane w specyfikacji kryteria wyboru.  

 

Zamawiający zgodnie z ustalonymi zasadami korespondencji, które zgodnie z wyborem zamawiającego zostały zawarte w 

SIWZ, w oparciu o dyspozycje art. 94 ust.1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych jest uprawniony do zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

 

/-/  
Dyrektor WSA w Warszawie  

Wojciech Kitka  
(podpis na oryginale) 


