Numer sprawy: RPiU / 59 / 2015

Lublin, dnia 29.09.2015 r.

………………………………………………
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Nr 59/369/2015
zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Zamawiający:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin,
Tel. 81/445-52-93
Mail: fundusze@umlub.pl
Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński
1. Przedmiot zamówienia: realizacja usługi hotelowej (nocleg ze śniadaniem) dla członków zespołu
projektowego oraz osób prowadzących badania we Lwowie i okolicach w ramach projektu pn. „Zdrowie
priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki
medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, obejmującej następujące 2 usługi cząstkowe:
1) usługa hotelowa dla członków zespołu projektowego – nie więcej niż 6 dób;
2) usługa hotelowa dla pracowników naukowych realizujących badania we Lwowie i okolicach – po 6 dób dla
każdej z 4 osób, tj. łącznie nie więcej niż 24 doby.
2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty tj.:
1) Dnia 21 września 2015 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ zapytanie o cenę na stronie BIP UM
Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE)* oraz w
siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym tj. w budynku Collegium Novum przy
Al.Racławickich 1.
2) Dnia 22 września 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie ofertowe /
zapytanie o cenę do następujących potencjalnych wykonawców:
a) „Eurohotel”, ul. Terszakowców 6А, Lwów, e-mail: hotel@eurohotel.lviv.ua;
b) Hotel „Panorama”, Prospekt Swobody 45, Lwów, e-mail: reception@panorama-hotel.com.ua;
c) Hotel „Dnister”, ul. Mateyka 6, Lwów, e-mail: reservation@dnister.lviv.ua;
d) Hotel „George”, Pl. Mickiewicza 1, Lwów, e-mail: info@georgehotel.com.ua;
e) Hotel „Chopin”, Pl. Malaniuka 7, Lwów, e-mail: info@chopinhotel.com.ua.
3. W w/w zapytaniu ofertowym/zapytaniu o cenę określono m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału
oferentów, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, sposób oraz termin nadsyłania ofert oraz opis
kryteriów i sposobu oceny ofert.
Jako istotne kryteria zostały wskazane:
1) Oferent miał zapewnić noclegi w hotelu położonym w centrum Lwowa (minimum 3 gwiazdki).

2) Oferent miał zapewnić pokoje jednoosobowe klasy standard w liczbie co najmniej 7.
3) Usługa noclegowa obejmować miała wynajem pokojów hotelowych i zapewnienie śniadania.
4) Wykonawca miał zapewnić możliwość przechowania w pokoju hotelowym bagażu osobistego
i bagażu zawierającego materiały i narzędzia do badań.
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4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 25 września 2015 r. wpłynęły 6 ofert – poniżej
zestawienie złożonych ofert:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa i adres oferenta
"WADI.fhu" Artur PISZCZEK, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała
Hotel „Dnister”, ul. Mateyka 6, 79007 Lwów, Ukraina
Hotel „George”, ul. Mickiewicza 1, 79000 Lwów, Ukraina
ANAS Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 12/10, 20-109 Lublin
„Eurohotel”, ul. Terszakowców 6А, 79005 Lwów, Ukraina
Przedsiębiorstwo Prywatne QUAND Andrzej Kudlicki
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Punktacja
49,00
49,86
oferta odrzucona
100,00
oferta odrzucona
70,00

5. Ważne były 4 oferty, zaś 2 oferty (nr 3, nr 5) zostały odrzucone z uwagi na fakt, że oferty zostały złożone
tylko na jedną usługę cząstkową, a nie na całość usługi (warunek formalny).
6. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną
przez: ANAS Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 12/4, 20-109 Lublin.
7. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert przeprowadzonej
według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

Lublin, dn. 29 września 2015 r.
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