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INFORMACJA 
o wyniku postępowania  

 
Zamawiający - Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk informuje o wyniku postępowania 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017,  
w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: 
„Pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód 
leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału 
dziedzictwa naturalnego”. 
 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym jest oferta 

złożona przez Wykonawcę: Justyna Kostecka, Grabownica Starzeńska 409, 36-207 Grabownica 

Starzeńska. 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełnił 

warunki udziału opisane w zapytaniu ofertowym oraz jego oferta uzyskała najwyższą sumę punktów w 

kryteriach określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Zamawiający informuje: o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny 

ofert i łącznej punktacji: 
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1 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych Delta 

Partner ul. Zamkowa 

3a/1, 43-400 Cieszyn 

89 544,00 

zł 
4 godz. 13 55,00 pkt 5 pkt 25 pkt 85 pkt 

2 

Euroinwestycje Spółka 

Cywilna ul. Decowskiego 

44b, 38-400 Krosno 

96 000,00 

zł 
2 godz.  12 51,30 pkt 15 pkt 20 pkt 86,30 pkt 

3 

Justyna Kostecka 

Grabownica Starzeńska 

409,36-207 Grabownica 

Starzeńska 

114 400,00 1 godz. 13 43,05 pkt 20 pkt 25 pkt 88,05 pkt 

 

 
 

                   


