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Zielona Góra, 5 grudnia 2014 r. 
 

A.2300.6.2014 
    
  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
 

1. Zamawiający:  
1)  pełna nazwa Zamawiającego:    Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu 

                                                             i Rekreacji 
2) kod, miejscowość województwo:  65-022 Zielona Góra, Lubuskie  
3) ulica, nr domu: Sulechowska 41  
4)  nr tel., faks:                                          tel. 0 68 412 50 01, faks 068 412 50 09 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  

2) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro na 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia 
dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej 
Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy 
ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala miejsce realizacji zamówienia: 
Zielona Góra; 

3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
     92.60.00.00-7 – Usługi sportowe 

4) rodzaj zamówienia – usługi 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 

2) firma: Klub Sportowy „Korner” w Zielonej Górze  

3)  kod, miejscowość:  

4)  ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Wyspiańskiego 17 

5)  województwo: lubuskie 

6)  cena oferty brutto: 253.374,00 zł 

7)  cena jednostkowa (stawka) dla jednej jednostki pracy instruktora lub trenera nauki oraz    
 doskonalenia pływania brutto: 33,00 zł 

8)  ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 90,00 pkt; 

9)  ilość punktów przyznanych w kryterium przygotowanie pedagogiczne kadry „K”: 10,00 pkt; 

10) łączna ilość punktów: 100,00 pkt 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – 
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „K” – 100,00 pkt, w tym w kryterium cena „C” – 
90,00 pkt, przygotowanie pedagogiczne kadry ”K”- 10,00 pkt.  

5.  Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 
1) oferta nr 1 złożona przez: 

 firma: Klub Sportowy „Korner” w Zielonej Górze 

 kod, miejscowość: 65-036 Zielona Góra 
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 ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Wyspiańskiego 17 

 województwo: lubuskie 

 cena oferty brutto: 253.374,00 zł 

 cena jednostkowa (stawka) dla jednej jednostki pracy instruktora lub trenera nauki oraz    
 doskonalenia pływania brutto: 33,00 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 90,00 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium „przygotowanie pedagogiczne kadry”: 10,00 pkt; 

 łączna ilość punktów: 100,00 pkt 
 
 

 
 
 
 

    

        ZATWIERDZAM 

           

                      Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz 

 

 

     

 


