
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
Zamawiający: 

 
ROKKY sp. z o.o 

Al. Warszawska 102 
20 -824 Lublin  

 
 

Dn. 06.03.2018 
 

Dotyczy: zapytania ofertowego 2/ZP/U/02/18 na usługę organizacji przejazdów i zakwaterowania na targi 
dla firmy  ROKKY sp. z o.o. 

 
  

PROTOKÓŁ WYBORU  
najkorzystniejszej oferty 

 
 
 
W imieniu Zamawiającego tj. Rokky sp. z o o., informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego na organizację przejazdów i zakwaterowania na targi, jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę: 
 
Dane firmy: 
MBT24.pl sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 47  
Bydgoszcz 85-009 
 
Oferta otrzymała łącznie 60 punktów w następujących kryteriach oceny ofert: 

 Cena: 34 249,00 PLN - 60 punktów 

 Termin płatności za fakturę: w dniu dokonania rezerwacji  - 0 punktów 
Data wpłynięcia oferty: 06.03.2018 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Tak 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 
Wybrana oferta spełnia wymagania podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, mieści się w 
środkach jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania oraz uzyskała najwyższą ilość punktów 
w kryterium cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
Ponadto  w postępowaniu ofertę złożyli: 
 
Dane firmy: 
Szymon Wołkiewicz Holiday Tour 
ul. Racławiska 146  
Warszawa 02 -117 
 
Oferta otrzymała łącznie 58,93 punktów w następujących kryteriach oceny ofert: 

 Cena: 34 871,80,00 PLN – 58,93 punktów 

 Termin płatności za fakturę: 7 dni  - 0 punktów 
Data wpłynięcia oferty: 02.03.2018 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Tak 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
 
1) kryterium „Cena” (Pp): 
 

a) znaczenie kryterium – 60 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”: 

 oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt), 
 

ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *60 
gdzie: 

Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Co – cena netto ocenianej oferty 
60 – znaczenie kryterium „Cena” 

 
2) kryterium “Termin płatności” (Pc) 

 

a) znaczenie kryterium - 40 pkt;  

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin płatności”:  

 

 Wykonawca deklaruje możliwość zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia 

- 10 pkt.  

 Wykonawca deklaruje możliwość zapłaty faktury w terminie 45 dni od dnia jej wystawienia 

- 20 pkt. 

 Wykonawca deklaruje możliwość zapłaty faktury w terminie 60 dni od dnia jej wystawienia 

- 40 pkt.  

 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (Pp+Pt). 
 
 
W postępowaniu nie złożono innych ofert. 
 
 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu. 
 
 


