Postomino, dnia 20 kwietnia 2022 r.
ZP.271.1.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających
i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.) Zamawiający – Centrum Kultury i Sportu w Postominie
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja
i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się
w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2022”
prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny
ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk
Zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert

l.p.

nazwa i adres siedziby
wykonawcy
lub miejsce prowadzonej
działalności gospodarczej

cena brutto

1
FUNDACJA D.T.SPORT
ul. Średnia 16, 64-100 Leszno

2

435.302,40 zł
-

Prowadzenie
działalności
ratowniczej w
ciągu roku na
przestrzeni trzech
lat na:
na więcej niż 10
stanowiskach
-

Zabezpieczenie
dodatkowego
wyposażenia

łączna
punktacja

TAK
(skuter/łódź
oraz dron)

oferta
odrzucona

-

Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 18,
70-383 Szczecin

426.194,25 zł
-

na więcej niż 10
stanowiskach
-

TAK
(skuter/łódź

oferta

oraz dron)

odrzucona

-

3

Słupskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
ul. Szczecińska 99,
76-200 Słupsk

440.000,00 zł
60 pkt

TAK

na więcej niż 10

(skuter/łódź

stanowiskach

oraz dron)

20 pkt

100 pkt

20 pkt

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%,
prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości
stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim - 20%, zabezpieczenie dodatkowego
wyposażenia – 20 %. Wybrany Wykonawca spełnił warunki wymagane w specyfikacji
warunków zamówienia. Oferty dwóch Wykonawców zostały odrzucone. Umowa w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa
w art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR
Marek Leśniewski

Zamieszczono:
1)
Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sportu w Postominie, miniportal,
2)
a/a

