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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. ul. Obrońców 
Pokoju 2, 20-030 Lublin informuje, o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza 130 tys. zł 
netto określonego jako „Świadczenie kompleksowych usług hotelarskich w ramach 
wydarzeń organizowanych przez Radio Lublin S.A.” 

Zamawiający oceniał oferty w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: 

 cena – 100%; 

Część 1: 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę  

Central Fund of Immovables Sp.z o.o., ul. Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź 

Łączna liczba punktów oferty Nr 1 – 100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Nr 1 została uznana za najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium 
określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu- cena 100%, ponieważ uzyskała 
największą łączną liczbę punktów obliczonych na podstawie wzoru  
i zasad podanych w Ogłoszeniu 

W postępowaniu oferty złożyli również  Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z 
poniższym wykazem: 

oferta Nr 2  MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, UL.NOWY ŚWIAT 

26/8 00-373 WARSZAWA- punkty 99,12  

 

Część 2: 

II. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę  

Avir sp. z o.o., ul. Lubartowska 85, 20-123 Lublin 

Łączna liczba punktów oferty Nr 1 – 100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Nr 1 została uznana za najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium 
określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu- cena 100%, ponieważ uzyskała 
największą łączną liczbę punktów obliczonych na podstawie wzoru  
i zasad podanych w Ogłoszeniu 

W postępowaniu oferty złożyli również  Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z 
poniższym wykazem: 

oferta Nr 2  MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, UL.NOWY ŚWIAT 

26/8 00-373 WARSZAWA- punkty 85,71 
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Część 3: 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę  

Avir sp. z o.o., ul. Lubartowska 85, 20-123 Lublin 

Łączna liczba punktów oferty Nr 1 – 100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Nr 1 została uznana za najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium 
określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu- cena 100%, ponieważ uzyskała 
największą łączną liczbę punktów obliczonych na podstawie wzoru  
i zasad podanych w Ogłoszeniu 

W postępowaniu oferty złożyli również  Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z 
poniższym wykazem: 

oferta Nr 2  MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, UL.NOWY ŚWIAT 

26/8 00-373 WARSZAWA- punkty 85,71 

 

                 Dziękujemy za udział w postępowaniu.                                                                                                                                                                         
 
Sz.Lejawka tel. 81 536 42 41 
 

 

(-) Prezes Zarządu 

 

    Mariusz Deckert 


