
Olsztyn-Kortowo: Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i 

wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wyciec zki tematycznej w 

celu przeprowadzenia konferencji Wyl ęgarnia 2012 w powiecie sł upskim 

(woj. pomorskie) w ramach projektu, Pn. Upowszechni anie najnowszej 

wiedzy oraz propagowanie współpracy mi ędzy przedstawicielami nauki i 

organizacjami sektora rybackiego w zakresie wyl ęgarnictwa i podchowu 

organizmów wodnych, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego 

Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów 

rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodz ącej z publicznych 

środków.  

Numer ogłoszenia: 45072 - 2012; data zamieszczenia:  15.02.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 12112 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 

10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i 

wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji 

Wylęgarnia 2012 w powiecie słupskim (woj. pomorskie) w ramach projektu, Pn. Upowszechnianie najnowszej 

wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w 

zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego 

ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy 

finansowej pochodzącej z publicznych środków.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usługi 

hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w powiecie słupskim (woj. pomorskie) w celu 

organizacji Konferencji pt. Wylęgarnia 2012 w ramach projektu Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz 

propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie 

wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych realizowanej w ramach Programu Operacyjnego: 

ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007 - 2013 z pomocy 

finansowej pochodzących z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr 

umowy 00002-61720-OR1400001_10). Zamówienie obejmuje koszt poniŜszych usług liczony dla 120 

uczestników: Usługę hotelową (2 doby hotelowe, pokoje 1-2 os.), Usługę gastronomiczną (2 śniadania, 2 

obiady, 1 kolacja grillowa, 1 uroczysta kolacja, 2 przerwy kawowe), Inne usługi (wynajem sali konferencyjnej, 

organizacja wycieczki tematycznej do Aukcji Rybnej w Ustce i do Słowińskiego Parku Narodowego z 
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transportem uczestników, inne opłaty - bilety wstępu na wycieczce, opłata klimatyczna itp.). Termin 

planowanej konferencji: od 12-09-2012 (od godziny 12:00) do 14-09-2012 (do godziny 16:00 po obiedzie). 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3, 55.12.00.00-7, 63.51.10.00-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Projekt: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między 

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu 

organizmów wodnych. Realizowany w ramach programu operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013. Realizowany z pomocy finansowej 

pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 

00002-61720-OR1400001_10).. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  13.02.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe KINGA, ul. Wczasowa 14, 76-270 Ustka, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 43321,95 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ 

CENĄ 

Cena wybranej oferty:  53274,91 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 53274,91 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 156574,08 

Waluta:  PLN. 
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