
 

PCPR/PR/RwC/3511/21/21 

        PROTOKÓŁ 

 
z dokonanych czynności w związku z prowadzeniem postępowania w trybie zasady konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 Rozdział 6.5.2 o udzielenie zamówienia w zakresie realizacji usługi pn.: Organizacja  4 wycieczek integracyjnych dla 

Uczestników projektu pn. Rodzina w Centrum w następujących panelach:  

 

a) PANEL 1: Organizacja 2 wycieczek integracyjnych dla 60 uczestników tj. 2 wyjazdy x 30 osób do Wrocławia – ZOO + Afrykarium wraz                            

z zapewnieniem: biletów wstępu, transportu (na trasie Żywiec –Wrocław– Żywiec), ubezpieczenia, wyżywienia oraz 1 osoby do opieki organizacyjnej 

w terminach: I wyjazd - 17.08.2021r./30osób, II wyjazd – 24.08.2021r./ 30 osób.  

b) PANEL 2: Organizacja 1 wycieczki integracyjnej dla 50 uczestników do ENERGYLANDI w Zatorze wraz z zapewnieniem: biletów wstępu, 

transportu (na trasie Żywiec –Zator– Żywiec), ubezpieczenia, wyżywienia oraz 2 osobami do opieki organizacyjnej w terminie: 19.08.2021r.  

c) PANEL 3: Organizacja 1 wycieczki integracyjnej dla 50 uczestników do Białki Tatrzańskiej na baseny termalne wraz z zapewnieniem: biletów 

wstępu na minimum 4,5 godz., transportu (na trasie Żywiec –Białka Tatrzańska– Żywiec), ubezpieczenia, wyżywienia oraz 2 osobami do opieki 

organizacyjnej w terminie: 26.08.2021r.  

Usługa realizowana dla uczestników projektu pt. Rodzina w Centrum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

 

I. Upublicznienie zapytania ofertowego:  

Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w bazie konkurencyjności w dniu 22.07.2021r., (nr ogłoszenia: 2021-17274-60626) oraz 

na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.07.2021r.  

 

II.  Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu do Zamawiającego: 

W ramach przedmiotowego zamówienia, w związku z zapytaniem wpłynęły następujące oferty: 

1. B&B Boston Travel Agencja Turystyczna Wioletta Bożek, ul. Nastolatków 24/5, 41-600 Świętochłowice, 

Data wpływu do Zamawiającego – 26.07.2021r. 

 

2. COUNTRY TRAVEL Małgorzata Firlejczyk, ul. Za Wodą 22, 34-322 Gilowice,  

 Data wpływu do Zamawiającego – 26.07.2021r.  

 

3. Maciej Putaj Lech93 FHU, ul. Fabryczna 6 lu 3, 31-553 Kraków, 

 Data wpływu do Zamawiającego – 28.07.2021r.  

 

4. Biuro-Usługowo-Turystyczne „ATLANIC”, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, 

       Data wpływu do Zamawiającego - 29.07.2021r. 

 



 

5. Biuro Usług Turystycznych Renata Wojcieszyńska, ul. Cicha 8, 33-300 Nowy Sącz 

       Data wpływu do Zamawiającego – 30.07.2021r. 

 

6. Agencja Turystyczna Grzybowski, ul. Strzelców Wielickich 3a, 32-020 Wieliczka 

       Data wpływu do zamawiającego – 30.07.2021r. 

 

 

 

III. Informacja o spełnianiu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020: 

 

Warunek spełniony przez wszystkich Wykonawców. 

 

 

IV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: 

 

1.Posiadanie, wiedzy i min. 2-letniego doświadczenie osobiście przez Wykonawcę bądź zapewnienie personelu zdolnego do wykonania usługi                   

w zakresie osób odpowiedzialnych za opiekę organizacyjną oraz realizacje usługi. 

2.Posiadanie doświadczenie w organizacji wycieczek w podobnym zakresie tematycznym. 

3. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym – osobowo, ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego a czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  a Wykonawcą, 

a polegające w szczególności na:  

 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

V. Ocena spełniania warunków przystąpienia do postępowania: 

W dniu 02.08.2021r. dokonana została ocena ofert złożonych w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym 

 w zakresie realizacji usługi pn.: Organizacja  4 wycieczek integracyjnych dla Uczestników projektu pn. Rodzina w Centrum. Po weryfikacji 

wszystkich złożonych dokumentów pod względem spełniania warunków przystąpienia do postępowania, zostało odrzuconych 0 ofert. 

 

VI.  Ocena dokonana została na podstawie kryterium wyboru oferty, tj.  Ceny – 100%  

 



 

 

 

 

VII. Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru: 

 

Do realizacji usługi wybrano: COUNTRY TRAVEL Małgorzata Firlejczyk, ul. Za Wodą 22, 34-322 Gilowice. Na wybór oferty wpłynęło spełnienie 

wszystkich warunków przystąpienia do postępowania oraz najniższa cena przedstawiona przez Oferenta w zakresie realizacji usługi.  

Biorąc pod uwagę ceny w zakresie wyjazdów integracyjnych realizowanych w ramach projektu pt. Rodzina w Centrum, są one porównywalne                          

i odzwierciedlają ceny rynkowe, obowiązujące na terenie Zamawiającego. 

 

Pozostałe warunki zawarcia umowy zostaną ustalane z wybranym Wykonawcą. 

 

Data sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego: 

 

  02.08.2021r. 

        ………………………………………        …….………………………… 

    Data sporządzenia protokołu                          Podpis Zamawiającego  

 

 

…………………………………………. 

            Osoba sporządzająca protokół 

 

 

Załączniki do protokołu:  

1) Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, 

2) Złożone oferty, 

3) Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego 

czynności zgodnie z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. powiązań, o których mowa w pkt 2 

lit b).  

 

Kryterium 

wyboru 

Wykonawca z pkt. II.1 Wykonawca z pkt. II.2 Wykonawca z pkt. 

II.3 

Wykonawca z pkt. 

II.4 

Wykonawca z pkt. II.5 Wykonawca z pkt. II.6 

CENA– 

100%(brutto) 

34 540,00zł 

brutto/netto 

32 550,00zł 

brutto/netto 

34 500,00zł 

brutto/netto 

34 000,00zł 

brutto/netto 

39 150,00zł 

brutto/netto 

32 747,00zł 

brutto/netto 


