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Warszawa, 08 stycznia 2021

r,

lnformacja o otwarciu kopert
dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu na usługę społeczną pn.:

"Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania

iwyzywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt,,Międzynarodowa mobilność
edukacyjnauczniów

i

absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", na zasadach

Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w Grecji"

Zespół Szkoł Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie

(04-1 10)

przy ul, Majdańskiej 30/36, działĄący w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac

Bankowy 3l5, 00-950 Warszawa; NlP: 5252248481, zwany

w dalszej

części

na podstawie ań. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U, z 2019 r. poz. 1843 z pożn, zm,) zwanej dalej ,,ustawą" przedstawia
Zamawiającym,

informacje z otwarcia ofeń.
ZamawiĄący zamierzaprzeznaczycna sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości

226 565,00

zł (słownie złotych: dwieściedwadzieścia sześćtysięcy pięćset

sześćdziesiątpięć 00/1 00)

Po jawnym otwarciu ofeń, o godz. 10.00 w Sekretariacie Szkoły, w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Majdańskiej 30/36,04-110 Warszawa, odczytano wysokość

cen zawańych

w

ofeńach, sporządzono niniejszą informację

i

niezwłocznie

zamieszczono ją na stronie internetowej.
Do upływu terminu składania ofeń tj, do dnia 0B stycznia2021r. do godz. 0900 złożono
3 ofeńy:
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Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

E

Termin
Gena

bezkosztowego

Termin

Nr

Nazwa iadres

wykonania

anulowania

ofeńy

wykonawcy

zamówienia

rezerwacji

faktury

noclegu

(w dniach)

(brutto w zł)

płatności

(w dniach)

FEEL3 Sp. z o.o.
1

ul, 17 Stycznia 52

237 600,-

3

30

227 700,-

3

30

224 400,-

3

30

02-143 Warszawa

AVANTADOR Sp. z o,o,
2

ul. Chrzanowska 4/58

, 01-319 Warszawa

FLYING COLOURS
3

Sp. z o,o.
ul. Niekłańska 35/1
03-924 Warszawa

W dniu 08 stycznia2021 roku, powołana stosownym zarządzeniem Dyrektora Komisja,

dokona szczegółowej analizy i oceny złożonychofert iwybierze najkorzystniejszą
ofertę, zgodnie z kryteriami zawańymiw Załączniku 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na

usługę społeczną oraz niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieścina swojej

stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu,
z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Podpisy członków Komisji:
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