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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

nr SEPZ-II.272.7.2017.MT w trybie przetargu nieograniczonego na usługi 

w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  

z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W części I: Zorganizowanie na terenie powiatu gorlickiego stacjonarnych form wypoczynku 

dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego  

w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach 

zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa i opiekuńczo-

wychowawcze: 

Oferta nr 8 – Firma Usługowa „KA-REN” Katarzyna Dutka-Piwowar,  

33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Zdrojowa 45a. 

Uzasadnienie wyboru: Na wybór oferty wpłynęła wysokość oferowanej ceny brutto  

za osobodzień (69,00 zł), a także ocena standardu obiektu oraz atrakcyjność programu pobytu, 

dokonana zgodnie ze sposobem oceny ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

Oferta uzyskała: 86,22 punktów. 

W części II: Zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego stacjonarnych form 

wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych 

w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze: 

Oferta nr 4 – Wiesław Kałabun Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

„LIDER-TOUR”, 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 43. 
Uzasadnienie wyboru: Na wybór oferty wpłynęła wysokość oferowanej ceny brutto  

za osobodzień (65,90 zł), a także ocena standardu obiektu oraz atrakcyjność programu pobytu, 

dokonana zgodnie ze sposobem oceny ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

Oferta uzyskała: 90,07 punktów. 

W części III: Zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych form 

wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych 



w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze: 

Oferta nr 6 – Robert Sajnaj – LUTUR, 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15 lok. 12. 

Uzasadnienie wyboru: Na wybór oferty wpłynęła wysokość oferowanej ceny brutto  

za osobodzień (54,50 zł), a także ocena standardu obiektu oraz atrakcyjność programu pobytu, 

dokonana zgodnie ze sposobem oceny ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

Oferta uzyskała: 100 punktów. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 

których ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączna punktacja 
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Firma i adres Wykonawcy 
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za 
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Liczba 
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za 

osobodzień 

Liczba 

punktów  

w II 

kryterium - 

ocena 

standardu 

obiektu 

Liczba 

punktów  

w III 

kryterium - 

atrakcyjność 

programu 

pobytu 

Łączna 

punktacja 

I 8 

Firma Usługowa "KA-REN"  

Katarzyna Dutka-Piwowar  

33-350 Piwniczna-Zdrój  

ul. Zdrojowa 45a 

69,00 zł 50,22 21 15 86,22 

I 5 

Powiat Gorlicki - Zespół Szkół 

Zawodowych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bobowej   

38-350 Bobowa,  

ul. Grunwaldzka 10 

63,00 zł 55 14 15 84 

II 4 

Wiesław Kałabun  

Biuro Usług Turystycznych  

i Edukacyjnych  

"LIDER-TOUR"  

20-601 Lublin,  

ul. Tomasza Zana 43 

65,90 zł 45,07 30 15 90,07 

II 2 

Ośrodek Wczasów Klimatycznych  

"POD DANIELKAMI"  

Helena Bosak  

34-722 Podwilk 465 

54,00 zł 55 20 15 90 

II 3 

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny  

"U KAZIKA" Danuta Pieronek  

34-480 Jabłonka, Orawka 84  

54,70 zł - - - - 

II 10 

Magdalena Siśkiewicz  

New Challenge  

30-363 Kraków,  

ul. Rydlówka 5/107 

79,00 zł - - - - 



III 6 

Robert Sajnaj - LUTUR  

20-301 Lublin,  

ul. Fabryczna 15 lok. 12 

54,50 zł 55,00 30 15 100 

III 1 

Konstancja  Cygon,  

Barbara Księżarczyk-Tomeczek  

Agencja Turystyczna "OLA" s.c. 

41-103 Siemianowice Śląskie,  

ul. Fojkisa 4A/4 

62,64 zł 47,85 30 15 92,85 

III 7 

Elżbieta Agata Wojtowicz, 

Wojciech Maciejewski 

Tour&Travel Poland s.c.  

34-500 Zakopane,  

ul. Pardałówka 1/69 

69,00 zł 43,44 30 15 88,44 

III 9 

Biuro Usługowo Turystyczne  

"ATLANTIC"  

Sławomir Wojtak 

35-073 Rzeszów,  

Pl. Wolności 12 

70,00 zł - - - - 

 

 

 

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty 

/-/ 

Wanda Brześcińska 

Dyrektor Wydziału 


