
 

 

 

Projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 

 

Dotyczy sprawy UG/FiP/TG/4/2011 
 
 

Informacja – Wynik zapytania ofertowego  na przygotowanie imprezy promocyjnej w 
ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury o chrony środowiska 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 
wartość zamówienia nie przekracza wyraŜonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 

ustawy). 

Beneficjent (Zamawiający): Gmina śórawina 
Siedziba: 55 – 020 śórawina, Ul. Kolejowa 6,  
REGON 931935141, NIP 914-10-02-520  

Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:                                                        

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie”  - w ramach priorytetu 4. Poprawa stanu 
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego 
Dolnego Śląska, działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”.  

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie imprezy promocyjnej, na potrzeby 
promocji projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zgodnie z szczegółowym opisem zawartym w 
zapytaniu ofertowym nr UG/FiP/TG/4/2011 z dnia 14.11.2011 r..  

W wyniku postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na 
przygotowaniu imprezy promocyjnej w ramach promocji projektu „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w śórawinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, informujemy, Ŝe 
spośród trzech waŜnych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie wybrana została 
oferta nr 2 z najniŜszą ceną, która otrzymała 100 punktów i została przedstawiona przez:  

     
 

Kuźnia Zdarzeń 
Tadeusz Kołacz 

                ul. Feichta 14 
52-433 Wrocław, 
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Uzasadnienie wyboru: 
Cena ofertowa zamówienia wynosi: 5 698,00 zł/brutto. 
PoniewaŜ oferta przedstawiła najniŜszą zaproponowaną cenę (jedyne kryterium) ofercie tej 
przyznano maksymalną liczbę punktów 100. 
 
 
Pozostałe oferty przedstawiły następujące  firmy:  
Oferta nr 1 – CCO BIURO KOORDYNACJI KONTRAKTÓW ul. Braniborska 44-52, 53-
680 Wrocław, oferta uzyskała 96,85 pkt. 
Oferta nr  2 – FILSTICK Event Aneta Jakubiak-Miąsik ul. Afrykańska 16/8, 03-966 
Warszawa, oferta uzyskała  12,00 pkt. 

Wykonawca, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie o 
terminie podpisania umowy. 

 
Żórawina, dnia 18.11.2011 r. 

                Jan Żukowski 

         Wójt Gminy Żórawina 

 


