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Kraków, 11.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
o udzieleniu/nieudzieleniu*
zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury, na usługi społeczne*
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: organizacja wycieczki: zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce na trasie
turystycznej z przewodnikami anglojęzycznymi wraz z organizacją uroczystej kolacji w
dniu 07.06.2018 r. dla uczestników Zebrania Współpracy Pierre Auger
w Krakowie.

III. A INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Nazwa wykonawcy: Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o.
Adres wykonawcy: Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka

2. Informacja o cenie wybranej oferty i pozostałych ocenianych kryteriach
Cena brutto oferty najkorzystniejszej wynosi: 36 127,80 PLN

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z ustalonymi kryteriami:
Cena za pełną usługę, tj. organizację wycieczki na trasie turystycznej wraz z przewodnikami
anglojęzycznymi oraz uroczystej kolacji w Kopalni Soli w Wieliczce – 100 pkt.
liczba punktów = (C min/Cbad)100 pkt.
gdzie:
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
* niepotrzebne skreślić
** wypełnić część III. A lub część III. B
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Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert

Do obliczeń kosztów każdej oferty przyjęto:





150 uczestników wycieczki i kolacji
4 przewodników
czas trwania kolacji 3 godziny

III. B INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Zamówienie nie zostało udzielone

Uzasadnienie
........................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić część III. A lub część III. B

