
          

  

     
 
 
 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 
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08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32 
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OGŁOSZENIE 

 o rozstrzygni ęciu post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadz ącego do udzielenia zamówienia na przygotowanie, org anizacj ę  
i przeprowadzenie wycieczek o charakterze edukacyjn ym dla Uczestników 
projektu pn. „Stawiam na siebie!” i ich dzieci.  

 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,  
że postępowanie prowadzące do udzielenia zamówienia na przygotowanie, 
organizację i przeprowadzenie wycieczek o charakterze edukacyjnym dla 
Uczestników projektu pn. „Stawiam na siebie!” i ich dzieci,  
w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.  
 Wybrano ofertę Klubu Turystyki Aktywnej AQUARIS, Grzegorz 
Wyszomierski, ul. Le śna 25, 08 - 330 Kosów Lacki, ponieważ uzyskała największą 
liczbę punktów.  Oferta otrzymała  łącznie 95 pkt, przy czym w kryterium cena oferta 
otrzymała 95 pkt, a w kryterium doświadczenie w realizacji wycieczek 0 pkt. 
 
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 

1. FIDES TRAVEL, Marek Piekarski, ul. Kuligowskiego 14 85 - 792 Bydgoszcz 
Oferta złożona przez FIDES TRAVEL otrzymała  łącznie 75,52 pkt , przy 
czym w kryterium cena – 70,52 pkt , a w kryterium doświadczenie w realizacji 
wycieczek -  5 pkt. 

2. Biuro Turystyczne „Iwona TRAVEL” Adam Jurzyk, ul. Armii Krajowej 11,  
08 – 110 Siedlce. Oferta złożona przez Biuro otrzymała  łącznie 74,42 pkt , 
przy czym w kryterium cena – 71,42 pkt , a w kryterium doświadczenie  
w realizacji wycieczek -  3 pkt 

3. T.T. Ricardo – Junior Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 12/15,00 – 669 Warszawa. 
Oferta złożona przez Spółkę otrzymała  łącznie 81,91 pkt , przy czym  
w kryterium cena – 76,91 pkt , a w kryterium doświadczenie w realizacji 
wycieczek -  5pkt  
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