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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego  

dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego”. Znak sprawy: WO-II.272.5.2019.MT 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie na podstawie § 5 ust. 37  

„Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych w Kuratorium Oświaty w Krakowie” informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługi społeczne 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 291 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 – Powiat Gorlicki – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 10. 

Uzasadnienie wyboru: Na wybór oferty wpłynęła wysokość oferowanej ceny brutto za osobodzień 

(64,00 zł), a także ocena standardu obiektu oraz atrakcyjność programu pobytu, dokonana zgodnie 

ze sposobem oceny ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Oferta uzyskała: 85 punktów. 

 

W części II: Zorganizowanie na terenie powiatu nowosądeckiego stacjonarnych form wypoczynku 

dla 291 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 2 – Konstancja Cygon, Barbara Księżarczyk Tomeczek Agencja Turystyczna 

„OLA” s.c., 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Fojkisa 4A/4. 

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 ogłoszeniu o zamówieniu. 

Oferta uzyskała: 86,90 punktów. 

 



W części III: Zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego stacjonarnych form wypoczynku 

dla 291 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 3 – Konstancja Cygon, Barbara Księżarczyk Tomeczek Agencja Turystyczna 

„OLA” s.c., 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Fojkisa 4A/4. 

Uzasadnienie wyboru: Na wybór oferty wpłynęła wysokość oferowanej ceny brutto za osobodzień 

(66,00 zł), a także ocena standardu obiektu oraz atrakcyjność programu pobytu, dokonana zgodnie 

ze sposobem oceny ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Oferta uzyskała: 98,54 punktów. 

 

W części IV: Zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych form wypoczynku 

dla 291 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 1 – Elżbieta Agata Wojtowicz, Wojciech Maciejewski Tour&Travel Poland s.c.,  

34-500 Zakopane, os. Pardałówka 1/69 

Uzasadnienie wyboru: Na wybór oferty wpłynęła wysokość oferowanej ceny brutto za osobodzień 

(67,86 zł), a także ocena standardu obiektu oraz atrakcyjność programu pobytu, dokonana zgodnie 

ze sposobem oceny ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 

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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I 6 

Powiat Gorlicki - Zespół Szkół 

Zawodowych  

im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Bobowej 

38-350 Bobowa,  

ul. Grunwaldzka 10 

64,00 zł 55 15 15 85 

II 2 

Konstancja Cygon, Barbara 

Księżarczyk Tomeczek Agencja 

Turystyczna „Ola” s.c.  

41-103 Siemianowice Śląskie,  

ul. Fojkisa 4A/4 

69,00 zł 52,90 21 13 86,90 



II 4 

Wiesław Kałabun  

Biuro Usług Turystycznych  

i Edukacyjnych  

"LIDER - TOUR"  

20-601 Lublin,  

ul. T. Zana 43 

66,37 zł 55 12 15 82 

III 3 

Konstancja Cygon, Barbara 

Księżarczyk Tomeczek Agencja 

Turystyczna „Ola” s.c. 

41-103 Siemianowice Śląskie,  

ul. Fojkisa 4A/4 

66,00 zł 53,54 30 15 98,54 

III 5 

Wiesław Kałabun  

Biuro Usług Turystycznych  

i Edukacyjnych  

"LIDER - TOUR"  

20-601 Lublin,  

ul. T. Zana 43 

64,25 zł 55 24 15 94 

III 7 

Robert Sajnaj – LUTUR  

20-301 Lublin,  

ul. Fabryczna 15 lok. 12 

65,00 zł - - - - 

IV 1 

Elżbieta Agata Wojtowicz, 

Wojciech Maciejewski 

Tour&Travel Poland s.c.  

34-500 Zakopane,  

os. Pardałówka 1/69 

67,86 zł 55 30 15 100 

 

 

 

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty 

/-/ 

Wanda Brześcińska 

Dyrektor Wydziału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


