
 

Projekt ,, Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej i 

kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Projekt ,,Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży 

szkół ponadpodstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 
Projekt ,, Świat odkrywców, odkrywanie świata – nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania 
aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: 

Świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniami dla uczestników/uczestniczek 

obozów naukowo-edukacyjno-kulturalnych w ramach projektów POWR – Zadania 

 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) zwana uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski 

- informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr 1 : 

Zadanie nr 1: Świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniami w dniach 30.08-03.09.2021 r. 

dla 33 uczestników/uczestniczek obozów naukowo-edukacyjno-kulturalnych w ramach projektu pn: 

„Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej i 

kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, POWR.03.01.00-00-T068/18-IV edycja 

 

za najkorzystniejszą w Zadaniu nr 1 uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: 

 

WenderIT Szymon Wolender 

Św. Jadwigi 10/4 

50-266 Wrocław 

 

Podstawa prawna: 

art. 239 ust. 1 uPzp 

 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a treść jego oferty odpowiada treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów (100 pkt) w 

Zadaniu nr 1 zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

Przyznano następującą punktację w kryterium oceny ofert: 
 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert  

1 

M Concept Monika Dewerenda-Biedroń 

ul. Białostocka 47 

52-200 Częstochowa 

Zadanie nr 1: 

C – 26,41 pkt  

D – 20,00 pkt 

I – 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 66,41 pkt 

 

2 

WenderIT Szymon Wolender 

Św. Jadwigi 10/4 

50-266 Wrocław 

Zadanie nr 1: 

C – 60,00 pkt  

D – 20,00 pkt 

I – 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 100 pkt 

 

Kryterium 1: Cena (C)– 60%; 

Kryterium 2: Wyposażenie dodatkowe: telewizor lub radio w każdym pokoju (D)- 20% 

Kryterium 3: Bezpłatny internet  dla wszystkich uczestników pobytu (Wi-Fi) (I) - 20% 
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