
 
 

 

 

 

Rogoźno, dnia 10 lipca 2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy zamówienia  „Zajęcia sportowe w zakresie kajakarstwa”, w tym: 

 
Nazwa  części zadania Nr umowy o dofinansowanie 

CZĘŚĆ I 

Wsparcie logistyczne (trener) 

 

 

 

 

Umowy o przyznanie grantu nr 4/1/2020/G z dnia 

01.06.2021 r. dot. zadania pn. „Zajęcia sportowe w 

zakresie kajakarstwa” zawartej ze Stowarzyszeniem 

LGR „7 Ryb” z siedzibą w Wągrowcu 

CZĘŚĆ II 

Wsparcie techniczne 

(opiekunowie) 

CZĘŚĆ III 

Ubezpieczenie uczestników zajęć. 

CZĘŚĆ IV 

Wynajem obiektów i urządzeń ( min. 

wyjazdy na basen, ścianka 

wspinaczkowa) 

CZĘŚĆ V 

Transport (wyjazdy na basen lub 

dojazd do innych specjalistycznych 

obiektów sportowych) 

CZĘŚĆ VI 

Marketing (plakaty, ulotki, 

ogłoszenia) 

 

 W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru 

wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, informujemy, że w ww. postępowaniu dla: 

CZĘŚĆ I - Wsparcie logistyczne (trener) 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Pana Dagmara Światowiaka, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań 

 

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez Pana 

Dagmara Światowiaka, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań została oceniona jako najkorzystniejsza. Wybrany 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę jest zgodna z zapytaniem ofertowym i 

uzyskała łącznie największą liczbę punktów. Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły trzy oferty, 

z których dwie spełniały wymogi, a jedną ofertę odrzucono – nie zawierała stosownych dokumentów. 

 

CZĘŚĆ II – Wsparcie techniczne (opiekunowie) 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Pana Dagmara Światowiaka, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań 

 

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez Pana 

Dagmara Światowiaka, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań została oceniona jako najkorzystniejsza. Wybrany 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlega 



 
 

 

 

wykluczeniu z postępowania. Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę jest zgodna z zapytaniem ofertowym i 

uzyskała łącznie największą liczbę punktów. Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły cztery oferty, 

z których dwie spełniały wymogi, a dwie oferty odrzucono – oferta nr 4 nie zawierała stosownych dokumentów, 

oferta nr 5 złożona po terminie. 

 

CZĘŚĆ III – Ubezpieczenie uczestników zajęć 

Wybrana została oferta nr 4 złożona przez Pana Huberta Tobis, ul. Łąkowa 2A, 63-041 Utrata 

 

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez Pana 

Huberta Tobis, ul. Łąkowa 2A, 63-041 Utrata została oceniona jako najkorzystniejsza. Wybrany Wykonawca 

spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu z 

postępowania. Oferta nr 4 złożona przez wykonawcę jest zgodna z zapytaniem ofertowym i uzyskała łącznie 

największą liczbę punktów. Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły trzy oferty, które spełniały 

wymogi. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ IV – Wynajem obiektów i urządzeń (m.in. wyjazd na basen, ścianka wspinaczkowa) 

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez DISPORT Izabela Dylewska, ul. Wilcza 16, 61-065 

Poznań, NIP 972-051-02-60 

 

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez DISPORT 

Izabela Dylewska, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań, NIP 972-051-02-60 została oceniona jako 

najkorzystniejsza. Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę jest zgodna z zapytaniem 

ofertowym i uzyskała łącznie największą liczbę punktów. Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły 

trzy oferty, które spełniały wymogi. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej 

oferty. 

 

CZĘŚĆ V – Transport (wyjazd na basen lub dojazd do innych specjalistycznych obiektów sportowych) 

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez DISPORT Izabela Dylewska, ul. Wilcza 16, 61-065 

Poznań, NIP 972-051-02-60 

 

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez DISPORT 

Izabela Dylewska, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań, NIP 972-051-02-60 została oceniona jako 

najkorzystniejsza. Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę jest zgodna z zapytaniem 

ofertowym i uzyskała łącznie największą liczbę punktów. Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły 

trzy oferty, które spełniały wymogi. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej 

oferty. 

 

CZĘŚĆ VI – Marketing (plakaty, ulotki, ogłoszenia) 

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez DISPORT Izabela Dylewska, ul. Wilcza 16, 61-065 

Poznań, NIP 972-051-02-60 



 
 

 

 

 

 

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez DISPORT 

Izabela Dylewska, ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań, NIP 972-051-02-60 została oceniona jako 

najkorzystniejsza. Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę jest zgodna z zapytaniem 

ofertowym i uzyskała łącznie największą liczbę punktów. Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły 

cztery oferty, które spełniały wymogi. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono 

żadnej oferty. 

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT W POSTĘPOWANIU 

Nazwa części zadania Oferta nr 

1 

Oferta nr 2 Oferta nr 3 Oferta nr 4 Oferta nr 5 Uwagi 

CZĘŚĆ I 

Wsparcie 

logistyczne (trener) 

0,00 4000,00 

brutto 

4100,00 

brutto 

5000,00 

brutto 

0,00 Oferta nr 2 

najkorzystniejsza 

Oferta nr 4 

odrzucona 

CZĘŚĆ II 

Wsparcie 

techniczne 

(opiekunowie) 

0,00 2000,00 

brutto 

2100,00 

brutto 

3000,00 

brutto 

4000,00 

brutto 

Oferta nr 2 

najkorzystniejsza 

Oferta nr 4 i 5 

odrzucone 

CZĘŚĆ III 

Ubezpieczenie 

uczestników zajęć. 

0,00 600,00 

brutto 

500,00 

brutto 

400,00 

brutto 

0,00 Oferta nr 4 

najkorzystniejsza 

CZĘŚĆ IV 

Wynajem obiektów 

i urządzeń ( min. 

wyjazdy na basen, 

ścianka 

wspinaczkowa) 

0,00 3500,00 

brutto 

3000,00 

brutto 

6000,00 

brutto 

0,00 Oferta nr 3 

najkorzystniejsza 

CZĘŚĆ V 

Transport (wyjazdy 

na basen lub dojazd 

do innych 

specjalistycznych 

obiektów 

sportowych) 

0,00 3500,00 

brutto 

2180,00 

brutto 

3000,00 

brutto 

0,00 Oferta nr 3 

najkorzystniejsza 

CZĘŚĆ VI 

Marketing (plakaty, 

ulotki, ogłoszenia) 

500,00 

brutto 

400,00 

brutto 

300,00 

brutto 

650,00 

brutto 

0,00 Oferta nr 3 

najkorzystniejsza 

 

Wykonawcy, którzy złożyli ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

Oferta nr 1 

XXL Print Dorota Kupidura-Szewczyk 

ul. Za Jeziorem 3, 64-610 Rogoźno 

 

Oferta nr 2 

Pan Dagmar Światowiak 



 
 

 

 

ul. Wilcza 16, 61-065 Poznańska 

 

Oferta nr 3 

DISPORT Izabela Dylewska 

ul. Wilcza 16, 61-065 Poznań 

 

Oferta nr 4 

Pan Hubert Tobis 

ul. Łąkowa 2A, 63-041 Utrata 

 

Oferta nr 5 

Pan Sebastian Kupidura 

      

 

     Prezes Stowarzyszenia przyjaciele Rogozińskiej Dwójki 

       (-) Alina Jeska 


