
 
 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno 

telefon: 95 765 25 78, e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl 

Choszczno, dnia 13.09.2021 r. 

Zamawiający: 

Powiat Choszczeński/ Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Bolesława Chrobrego 27a 

73-200 Choszczno 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

nr 06/08/2021/PO 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Nazwa zamówienia: Zapewnienie usług hotelarskich i konferencyjnych w ramach 

realizacji projektu pn. „Rodzina to fundament”. 

Zamawiający: Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

Informacja o wyborze: 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, 

że: 

W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano Hotel Lambert MEDICAL SPA, ul. 

Kościuszki 14, 78-111 Ustronie Morskie- 90 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta wybrana została zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, których wartość jest niższa  

od kwoty 130 000,00 zł stanowiącym załącznik do Załącznik do Zarządzenia nr 10/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  z dnia 21 czerwca 

2021 r. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.  

Kryterium wyboru oferenta było: 

 Cena za udostępnienie sali konferencyjnej- maksymalnie 30 pkt. 

Punktacja w ramach kryterium liczona wg wzoru: najniższa ofertowana cena za 

udostępnienie sal konferencyjnych/cena za udostępnienie sal konferencyjnych z badanej 

oferty x 30 pkt. 

 Cena za pobyt uczestnika (nocleg i wyżywienie)-  maksymalnie 50 pkt. 
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Punktacja w ramach kryterium liczona wg wzoru: najniższa ofertowana cena za pobyt 

uczestnika/cena za pobyt uczestnika z badanej oferty x 50 pkt. 

 Ocena wystroju, architektury i standardu wyposażenia obiektu pod względem 

zgodności z charakterem szkolenia, a także dodatkowych udogodnień i atrakcji- 20 

pkt. 

Ocena dokonywana przez Zespół ds. wyboru ofert na podstawie załączonej dokumentacji 

fotograficznej obiektu oraz wskazanych w ofercie dodatkowych udogodnień  

i atrakcji. Każdy z członków zespołu dokonywał indywidualnie oceny każdego obiektu, 

przyznając wg swojego uznania od 1 do 20 pkt każdemu z nich. Liczba przyznawanych 

punktów była liczbą całkowitą. Liczba punktów przyznanych danej ofercie była 

zsumowana, a następnie podzielona przez liczbę członków zespołu dokonujących wyboru 

i sprowadzona do liczby całkowitej w ten sposób, że wartości dziesiętne powyżej 0,5 

zaokrąglono w górę. 

 

Oferent spełnił wymagania określone w zapytaniu. Oferta wypłynęła jako jedyna. Cena nie 

jest ani zaniżona ani zawyżona. Oferta nie zawierała zdjęć w związku z czym w kryt. 

oceny wystroju, itd. przyznano 10 pkt. jako średnią ocen członków Zespół ds. wyboru ofert. 

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Choszcznie 

Monika Rodykow 


