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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

271-9/2021        Poręba Wielka, 2021-12-22 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na obsługę ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku 

Narodowym w 2022 roku. 

 

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej zgodnie z art. 253 ust. 

2  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na obsługę ruchu 

turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym w 2022 roku informuję jak niżej: 

 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę tj.: 

Bartłomiej Palac Gorce-ride&ski Wypożyczalnia i serwis rowerów, Usługi 

instruktorskie- nauczanie jazdy na nartach, Konina 228, 34-735 Niedźwiedź  

2. W/w Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów (łączna punktacja): 57p=57%  w 

oparciu o poniższą punktacje: 

1) Kryterium nr 1 tj.: Wysokość prowizji w wysokości % od wartości netto pobranych 

opłat- Liczba przyznanych punktów: 17p=17% 

2) Kryterium nr 2 tj.: Wydłużenie okresu obsługi miejsc biwakowych Oberówka i 

Trusiówka i miejsca parkingowego w Lubomierzu-Rzekach ponad termin podstawowy 

wskazany w OPZ- Liczba przyznanych punktów: 40p=40%. 

3. Na ilość punktów w ramach kryterium nr 1 tj.: Wysokość prowizji w wysokości % od 

wartości netto pobranych opłat- składały się następujące podkryteria tj.: 

1) za sprzedaż biletów wstępu – w wysokości 30 % od wartości netto pobranych opłat- 5 

pkt 

2) za pobieranie opłat z tytułu korzystania z miejsca parkingowego – w wysokości 50 % od 

wartości netto pobranych opłat- 1 pkt 

3) za pobranie opłat z tytułu ustawienia namiotów, korzystania z miejsc biwakowych  – w 

wysokości 50 % od wartości netto pobranych opłat- 1 pkt 

4) za pobieranie opłat z tytułu rozpalania ognisk, grillowania, wypożyczania sprzętu 

grillowego – w wysokości 30 % od wartości netto pobranych opłat- 3 pkt 
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5) za sprzedaż wydawnictw dostarczonych przez Park – w wysokości 15 % od wartości 

netto pobranych opłat- 1 pkt 

6) za sprzedaż pamiątek dostarczonych przez Park – w wysokości 15 % od wartości netto 

pobranych opłat- 1 pkt 

7) za pobieranie opłat z tytułu korzystania z toalety – w wysokości 70 % od wartości netto 

pobranych opłat- 5 pkt 

4. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Bartłomieja Palaca- prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa: 

Bartłomiej Palac Gorce-ride&ski Wypożyczalnia i serwis rowerów, Usługi 

instruktorskie- nauczanie jazdy na nartach, Konina 228, 34-735 Niedźwiedź  

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Jedyna złożona oferta. Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy 

PZP jest to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny- na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.   

 
 

/-/  

Janusz Tomasiewicz  

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego 

 


