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PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

w dniu 26.01.2022 roku o godzinie 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Kongresu w dniach 26-28.04.2022 roku”, numer 
sprawy: KRK-WAD.271.1.2022 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1300 000,00 zł. brutto 

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:

Nr
oferty

Nazwa (firma) 
albo imię i nazwisko wykonawcy, adres 

siedziby lub miejsca zamieszkania

Kryterium nr 1 
Cena oferty brutto 

„C" -60 pkt

Kryterium nr 2 -  Zapewnienie obsługi 
medycznej podczas trwania konferencji
„ M "- 20 %
Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 
do 20 punktów w zależności od 
zadeklarowania przez wykonawcę 
zapewnienia w miejscu organizacji 
Konferencji, przez cały czas jej trwania 
karetki pogotowia, która pozwoli w 
szczególności na szybką diagnozę stanu 
poszkodowanego, udzielenie pierwszej 
pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, podjęcie medycznych czynności 
ratunkowych, obserwację i monitorowanie 
stanu zdrowia poszkodowanego, 
przewiezienie poszkodowanego do 
szpitala.
Zamawiający przyzna, w zależności od 
deklaracji wykonawcy następującą ilość 
punktów w kryterium nr 2 "M":
a) 0 pkt - za brak deklaracji zapewnienia w 

miejscu organizacji Konferencji, przez 
cały czas jej trwania karetki pogotowia,

b) 20 pkt - za zadeklarowanie zapewnienia 
w miejscu organizacji Konferencji, przez 
cały czas jej trwania karetki pogotowia.

Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne "ST' - 
10%

Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 10 
punktów w zależności od zadeklarowania przez 
Wykonawcę zapewnienia w czasie trwania 
przedmiotowej Konferencji co najmniej trzech 
asystentów osób niepełnosprawnych. 
Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji 
wykonawcy następującą ilość punktów w 
kryterium społecznym „S1":

a) 0 pkt - za brak deklaracji zapewnienia w 
czasie trwania przedmiotowej Konferencji co 
najmniej trzech asystentów osób 
niepełnosprawnych,

b) 10 pkt - za zadeklarowanie zapewnienia w 
czasie trwania przedmiotowej Konferencji co 
najmniej trzech asystentów osób 
niepełnosprawnych.

Kryterium nr 4 -  Udostępnienie stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu
„ K "- 10 %
Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 
do 10 punktów w zależności od 
zadeklarowanej przez wykonawcę ilości 
udostępnionych stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu. 
Zamawiający przyzna, w zależności od 
deklaracji wykonawcy następującą ilość 
punktów w kryterium nr 4 „K":

a) 0 pkt - za brak zadeklarowania 
udostępnienia przez wykonawcę 
stanowisk komputerowych z dostępem 
do Internetu lub zadeklarowanie 
udostępnienia 1 stanowiska 
komputerowego z dostępem do 
Internetu.

b) 5 pkt - za zadeklarowanie 
udostępnienia 2 lub 3 stanowisk 
komputerowych z dostępem do 
Internetu,

c) 10 pkt - za zadeklarowanie 
udostępnienia 4 lub więcej stanowisk 
komputerowych z dostępem do 
Internetu.

Termin realizacji Warunki
płatności

1 Symposium Cracoviense 
Sp. z o.o., 

Krupnicza 3,
31-123 Kraków

897 801,60 b) b) c) Zgodnie z 
sw z

Zgodnie z 
SWZ
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2 GRUPA MONTOWNIA WOJTOWICZ 
WROŃSKI sp. j., 

ul. Józefa Gałęzowskiego 22A, 
30-498 Kraków

791 812,50 b) b) c)
Zgodnie z 

SWZ
Zgodnie z 

SWZ

3 MIĘDZYNARODOWE TARGI 
POZNAŃSKIE SP Z 0 0, Głogowska 

14,
60-734 Poznań

1 079 321,32 b) b) c)
Zgodnie z 

SWZ
Zgodnie z 

SWZ

4 MAGDALENA SAMULAK-BANASZCZYK 
VMORISAGENCY-STREFA 

EFEKTYWNEGO MARKETINGU, 
Księstwa Warszawskiego 30 A, 

05-850 Ożarów Mazowiecki

910 023,86 b) b) c)
Zgodnie z 

SWZ
Zgodnie z 

SWZ

5 PLATON ZARZĄDZANIE I FINANSE Sp.
Z O.O.,

Wysoka, ul. Chabrowa 39 lok. 7, 
52-200 Wrocław

1 260 316,38 b) b) c)
Zgodnie z 

SWZ
Zgodnie z 

SWZ

6 Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z
O.O.,

Al. Wojska Polskiego 27,
01-515 Warszawa

1 014 978,17 b) b) c)
Zgodnie z 

SWZ
Zgodnie z 

SWZ

Imię i Nazwisko Funkcja Podpis

Dorota Piech Przewodnicząca

Dariusz Cempura Zastępca przewodniczącego ćScL-_____

Mariola Kraczka Sekretarz
f4ćc<Ói- —-

Bogdan Skrzyński Członek komisji
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