
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

 

 

Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, 

wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 

roku. 

 

W związku ze wszczętym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych postępowaniem o 

zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, wyżywienia, 

transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku uprzejmie 

informuję, że Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą oferty firmy: 

 

 

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia kryteria oceny ofert - wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. 

Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający podaje następujące informacje: 

 

NAZWA WYKONAWCY 

KRYTERIA  

cena ofertowa 

za wykonanie 

całego 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKTACJA 

 

zapewnienie 

zakwaterowania 

wszystkich 66 osób w 

Tyberiadzie w dniach 

11/12 oraz 12/13 marca 

2018 r. oraz w 

Jerozolimie w dniach 

13/14 i 14/15 marca 

2018 r. każdorazowo w 

jednym hotelu w danym 

mieście (bez dzielenia 

delegacji na dwa hotele 

w mieście 

zakwaterowanie). 

 

PUNKTACJA 

zapewnienie min. 5% 

pokoi, każdego dnia, w 

każdym hotelu, 

przeznaczonych dla 

uczestników uroczystości 

z udogodnieniami dla 

osób niepełnosprawnych 

(min. samodzielne, 

swobodne 

przemieszczanie się z 

wewnątrz pokoju 

wózkiem inwalidzkim 

oraz udogodnienia w 

łazience). 

 

PUNKTACJA 

wszystkie 

zaoferowane hotele 

umożliwiające 

samodzielny, 

swobodny podjazd z 

zewnątrz budynku 

osobom 

poruszającym się na 

wózkach 

inwalidzkich (w 

szczególności brak 

stopni, schodów, 

progów) 

 

 

PUNKTACJA 

GMSYNERGY Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa, ul. 

Tuszyńska 67, 

95-030 Rzgów 

234880,00 

PLN 

 

60 PKT 

10 PKT 5 PKT 

 

 

5 PKT 

 



NAZWA 

WYKONAWCY 

KRYTERIA  

podanie wszystkich 

posiłków w restauracjach 

umożliwiających 

samodzielny, swobodny 

podjazd z zewnątrz 

budynku osobom 

poruszającym się na 

wózkach inwalidzkich (w 

szczególności brak stopni, 

schodów, progów). Aby 

otrzymać punkty za to 

kryterium warunek musi 

być spełniony we 

wszystkich oferowanych i 

zapisanych w formularzu 

ofertowym restauracjach. 

 

PUNKTACJA 

podanie wszystkich posiłków w 

restauracjach umożliwiających 

samodzielny, swobodny 

przejazd wewnątrz restauracji w 

przestrzeni użytkowej osobom 

poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich (brak stopni, 

schodów, progów na odcinku od 

drzwi wejściowych do wejścia 

do toalety). Aby otrzymać 

punkty za to kryterium warunek 

musi być spełniony we 

wszystkich oferowanych i 

zapisanych w formularzu 

ofertowym restauracjach. 

 

 

PUNKTACJA 

Wykonawca wyznaczy 

opiekuna/pilota/rezydenta/prz

ewodnika, przez cały okres od 

11 do 15 marca 2018 r. (z 

dostępnością 24h/dobę), który 

posiada doświadczenie w 

prowadzeniu wycieczki grupy 

min. 50 osób na terenie Izraela 

w ciągu ostatnich 3 lat 

kalendarzowych. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKTACJA 

 

GMSYNERGY 

Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa, 

ul. Tuszyńska 67, 

95-030 Rzgów 

 5 PKT 5 PKT 10 PKT 

 

NAZWA WYKONAWCY ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERT 

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. 

Tuszyńska 67, 

95-030 Rzgów 

 100 PKT 

 


