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Warszawa, 0B stycznia2021 r,

lnformacja o udzieleniu zamówienia
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 edukacyjna uczniow i absolwentów oraz kadry

kształcenia zawodowego", na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia

zawodowe, w Grecji"

Zespoł Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie (04-1 10) przy ul. Majdańskiej 30/36,

działalący w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; NlP:

5252248481, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 138o ustawy Prawo

zamówień publicznych (tj Dz, U, z2019 r. poz, lB43 zpożn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą",

przedstawia i nformacje o udzielen i u zamówien ia.

Komisja, pracująca w oparciu o dokumentację:

1, Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

2, Opis przedmiotu zamówienia-Załącznik nr 1 do S|WZ

3. lstotne Warunki Zamówienia -Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

w dniu 08 stycznia 2021 dokonała szczegółowej analizy i oceny złożonych w terminie do 08

stycznia 2021 do godz, 09.00, ofeń oraz w oparciu o kryteria oceniania wybrała najkorzystniejszą

ofertę.

Po dokonaniu wszvstkich stosownvch czynności proceduralnych wvbrano naikorzvstniejszą dla

zamawiaiaceqo ofeńe podmiotu 
:

FLY|NG COLOURS

Sp. z o.o.

ul. Niekłańska 35/1

03-924 Warszawa
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Europejski Fundusz Spoteczny

Ofeńa kompletna.

Termin

wyjazdu

Gena

jednostkowa

(brutto w żl

Gena wykonania

zamówienia

(brutto w zł|

Termin

bezkosztowego

anu!owania

rezerwacji

noclegu

(w dniach)

Termin

płatności

faktury

(w dniach)

05,07,2021 - 1 6,07 .2021 3 600,-
224 400,00 3 30

20.09,2021 -01 .1 0,2021 r 3 200,-

Uzasadnienie: Ofeńa na podstawie

punktów. Otrzyman a liczba punktów:

przyjętych kryteriow oceny ofeń otrzymała najwyższą liczbę

100 pkt.

1.

2,

Nie udzielono zamówienia podmiotom:

FEEL3 Sp. z o.o.

u|.17 Stycznia 52

O2-143 Warszawa

AVANTADOR Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 4/58

01-319 Warszawa

Ofeńy kompletne

Nazwa

Podmiotu

Termin

wyjazdu

Cena
jednostkowa

(brutto w zł|

Cena

wykonania

zamówienia

(brutto w zł|

Termin

bezkosztowego

anulowania

rezerwacji

noclegu

(w dniach)

Termin

płatności

faktury

(w dniach)

FEEL3 Sp.z
o.o.

0 5.07 .2021 - 1 6.07 .2021 3 800,-
237 600,- 3 30

20.09.2021 -0 1 . 1 0,2021 r 3 400,-
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AVANTADOR

Sp. z o.o.

05,07,2021 -1 6,07,2021 3 550,-
227 700,- 3 30

20.09,2021 -0 1, 1 0.2021 r 3 350,-

Uzasadnienie: Oferty na podstawie przyjętych kryteriow oceny ofeń otrzymały nizszą liczbę

punktów. Otzyman a liczba punktów:

FEEL3 Sp.z o.o - 96,67 pkt,

AVANTADOR Sp. zo.o, - 99,13 pkt.

Podpisy członków Komisji:

1, Przewodniczący - ",łhd"*y,e^a- &ń| lł e li\
2, członek- ,1 {1l1c_ Uh 7ńq*


