
R o z w i n ą ć  S k r z y d ł a  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

3/2010 
Poniatowa, 2010-10-08  
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „Rozwinąć 
Skrzydła” - PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

                                                  Robert Sajnaj – LUTUR 
                                                  20-301 Lublin 

                                            ul. Fabryczna 15 lok. 11 
Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru; Wykonawca spełnia wszystkie warunki 
postawione przez zamawiającego w SIWZ oraz zaproponował najniższą cenę. 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie do dnia 2010-11-12.  
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
                1) T. T. Ricardo Junior Sp. z o. o. 
                    00-806 Warszawa 
                     ul. E. Plater 12/15 
                2) ANAS Sp. z o. o. 
                    20-016 Lublin 
                     ul. Narutowicza 61  
                3) MARGO TRAVEL Małgorzata Hałuszczak,  
                    51-691 Wrocław, 
                    ul. Cypriana Godebskiego 50/52 m3 
                4) BUT „LUBLINIANKA – TOUR”  
                    20-064 Lublin, ul. B. Prusa 8 
                5) Robert Sajnaj – LUTUR 
                    20-301 Lublin 
                    ul. Fabryczna 15 lok. 11 
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                  6) Centrum Turystyki Oskar Sp. z o. o. 
                       61-738 Poznań 
                       Pl. Wolności 2/4c 
                  7) AKTIVE TRADE Sp. z o. o.  
                      39-460 Nowa Dęba 
                      ul. Kościuszki1/3a 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu 
wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego 
w niniejszym postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem 
lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli 
zostało ono przesłane pisemnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 
 
 
                                                                                ________________________________ 
                                                                                                 Kierownik Zamawiającego 
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