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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

  Zamawiający Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 25.08.2022 
r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, stanowiącym Załącznik do 
Zarządzenia nr 05/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 04.01.2021 r. p.n. .: „Zorganizowanie dwóch wyjazdów 
studyjnych dla grupy 15 – osobowej w podziale na dwie części:  
Część I - Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla grupy 15 -  osobowej w region Podlasia oraz  
Część II – Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla grupy 15 – osobowej w region Kaszub” w ramach 
Projektu pn. „Opoczno 2.0 – Nowe otwarcie: Opoczno bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek 
przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców. 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie: Opoczno – bezpieczny 
ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu 
tożsamości lokalnej mieszkańców” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny.  
 
  Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego na realizację w/w zadania złożona 
została dla części I - 1 oferta oraz dla części II  - 1 oferta.  
 
  Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia tj. 
53 450,00 zł brutto.  
 
  Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

Dla części I - Wykonawca STOWARZYSZENIE KULTURALNE „POCZTÓWKA” Policzna 40 17- 250 

Kleszczele. Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta uzyskała 

największą ilość punktów w ramach zastosowanego kryterium oceny ofert tj. w kryterium „cena” 100 pkt. Cena 

ofertowa brutto:35 000,00 zł 

Dla części II  - Wykonawca Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wieżyca 1,83-315 Szymbark. Wykonawca spełnia 

wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach 

zastosowanego kryterium oceny ofert tj. w kryterium „cena” 100 pkt. Cena ofertowa brutto: 18 450,00 zł  
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Umowa na realizacje w/w zadania zostanie podpisania w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 

wyznaczonym.  

Do wiadomości: 
- Wykonawca 
- Strona internetowa 
- a/a                                                                                                                                                        
 

 
 

ZATWIERDZIŁ: 
 

Z up. Burmistrza Opoczna 
/…/ Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna 


