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UZ.282.26.2020.JK.MM           Bodzentyn, 2020-12-11 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

dotyczy: 

postępowania na usługi społeczne „Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku 

Narodowym w latach 2021 oraz 2022” 

Na podstawie pkt. 14 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23-11-2020 roku na usługi społeczne o wartości poniżej 

750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) pn.: Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu 

turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022, znak sprawy: 

UZ.282.26.2020.JK.MM, Zamawiający - Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że               

na realizację przedmiotowego zamówienia wpłynęły 2 oferty. Żaden Wykonawca nie został wykluczony, oferta 

żadnego z Wykonawców nie została odrzucona.  

Ocena punktowa ofert: 

Numer 
oferty 

Firma oraz adres 
Wykonawcy 

Kryterium: Cena brutto 
oferty w PLN 

Kryterium: 
Doświadczenie             
w prowadzeniu 

działalności offline 

Kryterium: 
Doświadczenie             
w prowadzeniu 

działalności online 

Liczba 
punktów 
ogółem 

1 
 

AQUARIUS CORP                             
Sp. z o.o.                                                      

ul. Dywizjonu 303  
127/91,                            

01-470 Warszawa 

Prowizja w wysokości 20%      
liczona od wartości brutto 

wpływów z pobranych 
opłat, brutto                          

w wysokości 492 000,00 zł 
(słownie złotych: czterysta 

dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące 00/100) 

stanowiąca łączne 

szacowane wynagrodzenie 

za cały okres trwania 

umowy wyliczone w 

oparciu o pkt. 

13.3.ogłoszenia dla potrzeb 

porównania ofert. 

58,5 punktów 

 

2 usługi 
20 punktów 

2 usługi 
20 punktów 

98,5 
punktów 



2/2 

2 

Justyna Drogosz 
Magiczne Wędrowanie 
Organizator Turystyki 

Przyjazdowej                            
ul. Wolności 10A/6, 

26-010 BODZENTYN 

Prowizja w wysokości 
19,5%      liczona od 
wartości brutto wpływów z 
pobranych opłat, brutto                    
w wysokości 479 700,00 zł 
(słownie złotych: czterysta 
siedemdziesiąt dziewięć 
tysięcy 00/100) 
stanowiąca łączne 
szacowane wynagrodzenie 
za cały okres trwania 
umowy wyliczone w 
oparciu o pkt. 13.3. 
ogłoszenia dla potrzeb 
porównania ofert. 

60 punktów 

2 usługi 
20 punktów 

brak doświadczenia 
0 punktów 

80 
punktów 

 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: AQUARIUS CORP Sp. z o.o.  ul. Dywizjonu        
303 127/91, 01-470 Warszawa.  

Oferta uzyskała największą liczbę punktów, przy spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków 
postawionych w ogłoszeniu. 
 

 

 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otrzymują: 

1. AQUARIUS CORP Sp. z o.o.  ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa 
2. Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10A/6, 26-010 BODZENTYN 
3. BIP ŚPN 
4. tablica ogłoszeń 


