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pieczęć Zamawiającego

Nr sprawy: MRPO/Beskidy/06/2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający: Schroniska i Hotele PTTK "KARPATY" Sp. z o.o.
Adres: Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz; NIP: 734-001-14-95, REGON: 490391274,

KRS: 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, Kapitał zakładowy: 2 515 000,00 PLN;
Kontakt: tel. 018 443 86 10, faks 018 443 86 10, e-mail: karpaty@schroniska-pttk.com.pl; strona 

internetowa: http://  www.schroniska-pttk.com.pl  
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego, o którym mowa w § 20 Regulaminu Udzielania Zamówień przez 
Schroniska i Hotele PTTK "KARPATY" Sp. z o.o.  z dnia 14.06.2010 r. przyjętego 

uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. pn.:
Przygotowanie specyfikacji technicznej oraz pełnienie funkcji 
biegłego rzeczoznawcy do spraw technicznych związanych z 

realizacją zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie, realizacja oraz 
wdrożenie systemu dostępu do multimediów (hotspoty, kioski 
multimedialne) dla sieci schronisk górskich PTTK w Paśmie 

Beskidów-Gorców-Pienin”.
1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

a)Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: JPEmbedded S.C. 
Mazan Jan, Filipek Paweł, ul. Odrzańska 5, 30-408 Kraków
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryte-
rium cena 100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu § 2 pkt 10 Re-
gulaminu, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego.

3. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy zło-
żyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium  cena 

100%

1 Krzysztof Walczak
ul. Przemiarki 23A/18, 30-384 Kraków 98,40 pkt

2 JPEmbedded S.C. Mazan Jan, Filipek Paweł
ul. Odrzańska 5, 30-408 Kraków 100,00 pkt

3 MACIEJ GĄSIENICA BLUE COCOON
ul. Stanisława Pronia 20, 30-898 Kraków 86,96 pkt

Prezes Zarząd Spółki 
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

(-) Jerzy Kalarus 
………………………………………………..

(podpis kierownika zamawiającego 
  lub osoby upoważnionej)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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