
Katowice, dnia 15.02.2017 r.

Zamawiający
Instytucja Kultury
Katowice Miasto ogrodów
Instytucja Kultury
Plac Sejmu Sląskiego Ż,

40-032 Katowice
Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamowienla: Ustugi hotelarskie na potrzeby Katowice-Miasto Ogrodów InsĘtucji
Kultury im.Krystyny Bochenek

Zamawiający: Instytucja Kultury Katowice-Miasto ogrodów działając na mocy art.92 ust. I

ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r. - Prawo zarnowien publicznych zwanej dalej ustawą Pzp,

zawiadamta, Że 1 ako naj ko rzy stn iej sza:

w części l' wybrana została oferta nr 1 złoŻona przęZ UBX Katowice sp. z o.o.(angelo

Vienna House Katowice) ul. Sokolsk a 24, 40 -086 Katowice

- cena: 118 560 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 9l ust' 1 ustawy Pzp na

podstawió kryteriówoceny ofert okreŚlonych w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia

(out.j: SIWZ), którymi były: cena.oferta otrzymała najv,ryŻszą liczbę punktów, tj.100

obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 13 siwz.

Ponadto Zamawtający przedstawia nazry (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy
unktaci e Drzy znana oferlom w kryterium oceny ofert(cena) :złoŻyli oferty, a takŻe taci ę orzy znana oferlom enum oceny o

Nr
oferĘ

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
brutto w

zł

Łączna
liczba

punktów

I

UBX Katowice sp. z
o.o.(angelo Vienna
House Katowice)
ul.Sokolska24, 40-086
Katowice

118 560
100

Ż

Holding LIWA sp.z
o.o.ul.Górczewska 53,
01-401 Warszaw--Hotel
Monopol, ul.Dworcowa
5" 40-012 Katowice

139 080 82,25 A
/t

{



3.

Hotele Diament
S.A.(Hotel Diament
Plaza
Katowice),ul. Dworcowa
9.40-012 Katowice

125 400 94,54

w częŚci 2 wybrana zostaŁa oferta nr ! złoŻona przez UBX Katowice sp. z o.o.(angelo

Vienna House Katowice) ul. Sokolsk a 24, 40 -086 Katowice
_cena: 96200 zł brutto

Uzasadnienie wvboru:
oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 9I ust. 1 ustawy Pzp na

podstawie kryeriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej: SIWZ), którymi były: cena.ofęrta otrzymała nĄwyŻszą liczbę punktów, tj.100
obliczoną zgodnie zewzorem określonym w pkt 13 siwz.
Ponadto Zamawiający przedstawia nazv,ry (firmy), siedziby i adresy wykonawców' którzy
zŁoŻyli oferty' atakŻe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert(cena):

Nr
oferĘ

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
brutto w

zł

Łączna
liczba

punktów

1.

UBX Katowice sp. z
o.o.(angelo Vienna
House Katowice)
ul.Sokolska24, 40-086
Katowice

96 200
100

2

Holding LIWA sp.z
o.o.ul.Górczewska 53,

01-401 Warszaw--Hotęl
Monopol, ul.Dworcowa
5,40-012 Katowice

115 810 83,10

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAZNIENIU

POSTĘPOWANIA NA CZĘŚC 3

Jednocześnie ZamawiĄący zawiadamia, Że w postępowaniu na część 3 zostały odrzucone

wszystkie oferty:

l.Nazwa Wykonawcy: UBX Katowice sp. z o.o.(angelo Vienna House Katowice)

ul.Sokolska 24, 40-086 Katowice

Uzasadnienie fa|<tyczne i prawne: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, gdyŻZamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, ze
tt
ł-

.V



lokalizacja hotelu nie moze w odległości pieszej większej niŻ 0,9 km od siedziby NOSPR
Plac Wojciecha Kilara w Katowicach wyliczonej wg maps.google. Siedziba Wykonawcy jest
w odległości 1,0 km.W związku z tym na podstawie art.89 ust' 1 pkt 2 oferta podlega
odrzuceniu, gdyż jej treśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówięnia.

2. Nazwa Wykonawcy: Holding LIWA sp.z o.o.u1.Górczewska 53, 0l-401 Warszawa--Hotel
Monopol, ul.Dworcowa 5, 40-012 Katowice

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, gdyŻZamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, ze
lokalizacja hotelu nie moze w odległości pieszej większej niŻ 0'9 km od siedziby NOSPR
Plac Wojciecha Kilara w Katowicachwyliczonej wg maps.google. Siedziba Wykonawcy jest
w odległości 1,1 km.W związkuztym na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ofęrtapodlega
odrzuceniu 

' 
gdyż jej treŚć nie odpowiada tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Nazwa Wykonawcy: Hotele Diament S.A.(Hotel Diament Plaza Katowice),ul.Dworcowa 9,

40-012 Katowice

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, gdyż Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, ze
lokaIizacja hotelu nie moze w odległości pieszej większej niŻ 0,9 km od siedziby NOSPR
Plac Wojcięcha Kilara w Katowicach wyliczonej wg maps.google' Siedziba Wykonawcy jest
w odległoŚci 1,1 km'w związkuztym na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ofertapodlega
odrzuceniu, gdyŻ jej treśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związkuzpovłyŻszym na podstawie art.93 ust.l pkt I ZamawiĄący
unieważnia postępowanie na część 3' gdyŻ nie złożono Żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

INFORMACJA o TERMINIE, Po KToREGO UPŁYWIE UMowA w SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO M;oŻF. BY C ZAWARTA

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zarnawiający zawiadamia, Ze umowa moŻe zostaÓ

zawarta w terminie nie krótszyn niz 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
naj korzystniej szej . .

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom nie przysługuj e odwołanie na przedmiotowe postępowanie.

D Y..R..E.r<.1
(podpis kierownika Za

Piotr Zacz


