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Warszawa, dn. 26.09.2022. 

organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozów sportowych zgodnie z opisem zamówienia 
w ramach realizacji Projektu: ,,DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu l" 
współfinansowanego przez PFRON. 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/D/2022/cz.4a i 4b 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. 

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą zawiadamia, iż: 

w dniu 26 września 2022 o godz. 12.30 w biurze projektu przy ul. Szpitalnej 5/16, 00-031 Warszawa, rozstrzygnięto postępowanie dotyczące zapytanie ofertowego nr 1/D/2022/cz.4a i nr l/D/2022/cz.4b 
Komisja stwierdziła, iż w odpowiedzi na zapytanie nr 1/D/2021/cz.4a i nr l/D/2022/cz.4b zgodnie z warunkami w postępowaniu wpłynęło po jednej ofercie. 

Są to oferty: 
1/ zapytanie nr l/D/2022/cz.4a - F.H.U. HARNAŚ Lassak Anna, Bustryk 77c, 34-521 Ząb 
1 / zapytanie nr l/D/2022/cz.4b - RyterSKI sp. z o.o., Rytro 302, 33-343 Rytro 

Wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu i przedstawił atrakcyjną ofertę cenową. Kryterium wyboru ofert były: Oferowana cena brutto (waga punktowa: max ilość punktów: 8), Oferowane w ramach ceny zaplecze na terenie ośrodka (waga punktowa: max ilość punktów: 4), Oferowane w ramach ceny usługi dodatkowe (waga punktowa: max ilość punktów: 4). 
Zgodnie z kryteriami zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które uzyskały najwyższą ilość punktów 
określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (przy czym na zapytania ofertowe wpłynęło po jednej ofercie): 

1/ zapytanie nr l/D/2022/cz.4a - F.H.U. HARNAŚ Lassak Anna, Bustryk 77c, 34-521 Ząb 
1 / zapytanie nr 1/D/2022/cz.4b - RyterSKI sp. z o.o., Rytro 302, 33-343 Rytro 

Zamawiający skontaktuje się z wyłonionymi w postępowaniu Wykonawcami w celu omówienia szczegółowych warunków współpracy i podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 
Do podmiotów biorących udział w postępowaniu zostaną przesłane kopie Karty 
Wykonawcę. Prezes 

ceny Oferty złożonej przez danego 
arządu FUNDACJA 
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Do informacji o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/ /2021/cz.4a i nr 1/D/2022/cz.4b 

WYCIĄG Z OCENY ZŁOŻONYCH OFERT 

Nr oferty/ zapytanie Nazwa i adres Wykonawcy Spełnienie warunków Łączna 
udziału w postępowaniu punktacja oferty 

(spełnia/ nie spełnia) 
1/ zapytanie nr F.H.U. HARNAŚ Lassak Anna 
1/D/2022/cz.4a Bustryk 77c, 34-521 Ząb spełnia 14 pkt 

1 / zapytanie nr RyterSKI sp. z o.o. 
l/D/2022/cz.4b Rytro 302, 33-343 Rytro spełnia 

\ 15 pkt 
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fun_dacja dla Dzieci z Cukrzycą realizuje projekt~ d_o_finanso~any ~ fu~duszy PFRON. 
Tytuł ProJektu. DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dz1ec1 1 młodzieży cłionJJących na cukrzyce ty 

1 pu . 


