
 

 

 

Gdańsk, dnia 12.12.2019r.  

 

 

dot. Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 221 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego 

Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, nr ZP/PN/4/GTS/19. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający zawiadamia o wynikach 

postępowania.  

 

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

 

1) Część 1: świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie, w Gdańsku 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

brutto  

Odległość od 

siedziby 

zamawiającego 

Bezkosztowa anulacja 

1 Akademia Muzyczna  

im. Stanisława Moniuszki 

ul. Łąkowa 1 -2 

80 – 743 Gdańsk 

(Dom Muzyka) 

112.251,42 1,1 km 1) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w terminie 

do 24 h przed datą pierwszego dnia 

rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy do 5 pokoi 

2) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w terminie 

do 14 przed datą pierwszego dnia 

rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy powyżej 5 pokoi 

2 Sadowa Sp. z o.o.  

Al. Grunwaldzka 56 

80-769 Gdańsk 

(Hotel Sadova) 

150.100,00 1,2 1) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w terminie 

do 24 h przed datą pierwszego dnia 

rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy do 5 pokoi 

2) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w terminie 

do 72h przed datą pierwszego dnia 

rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy powyżej 5 pokoi 



2 

 

 

 

2) Część 2: świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie minimum 3 - gwiazdkowym, w 

Gdańsku 

3 VHM Hotel Management 

Sp. z o.o. 

Ul. Erazma Ciołka 12 

01-402 Warszawa  

(Hampton by Hilton Gdańsk 

Old Town) 

171.600,00 350 m 1) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w terminie 

do godz. 16.00 pierwszego dnia 

rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy do 5 pokoi 

2) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w terminie 

do 3 dni przed datą pierwszego dnia 

rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy powyżej 5 pokoi 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

brutto  

Odległość od 

siedziby 

zamawiającego 

Bezkosztowa anulacja 

1 Sadowa Sp. z o.o.  

Al. Grunwaldzka 56 

80-769 Gdańsk 

(Hotel Sadova) 

45.500,00 1,2 1) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w 

terminie do 24 h przed datą 

pierwszego dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi hotelarskiej 

(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy do 

5 pokoi 

2) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w 

terminie do 72h przed datą 

pierwszego dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi hotelarskiej 

(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy 

powyżej 5 pokoi 

2 Up Hotel Sp. z o.o. 

Ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

(Hotel Novotel) 

62.650,00 0,8 km 1) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w 

terminie do 24 h przed datą 

pierwszego dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi hotelarskiej 

(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy do 

5 pokoi 

2) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w 

terminie do 14 dni przed datą 

pierwszego dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi hotelarskiej 

(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy 

powyżej 5 pokoi 



3 

 

 

 

2. W terminie składania ofert wpłynęła również oferta od Hotel Numer One by Grano, ul. Jaglana 4, 

80-749 Gdańsk. Oferta zawiera jedynie ceny jednostkowe, bez wskazania której części dotyczą, wg. 

oferty: 

sezon niski – pokój 1 osobowy – 230,00 zł, pokój 2 osobowy – 280,00 zł,  

sezon wysoki – pokój 1 osobowy – 305,00 zł, pokój 2 osobowy – 355,00 zł,  

odległość od siedziby zamawiającego – 850 m, bezkosztowa anulacja: do 4 pokoi – do 7 dni 

przed przyjazdem, pow. 5 pokoi – do 30 dni przed przyjazdem. 

 

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, z postępowania wykluczono wykonawcę: 

 

Hotel Numer One by Grano 

ul. Jaglana 4, 80-749 Gdańsk 

 

4. Pozostałe oferty oceniono następująco:  

1) Część 1: świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie, w Gdańsku 

 

Poz. 

  

Nazwa (firma) 

wykonawcy 

  

Cena oferty 60%  Odległość od siedziby 

zamawiającego - 30% 

  

Bezkosztowa anulacja - 

10%  

  

  

razem 

 Wartość  ilość 

pkt 

wartość  ilość 

pkt 

suma 

pkt 

wartość  ilość 

pkt 

Suma 

pkt 

1 Akademia 

Muzyczna  

112251,42 60 1,1 km 2 20 do 24 h 3 10 90,00 

2 VHM Hotel 

Management 

Sp. z o.o. 

171600,23* 39,25 350m 3 30 do 24h 3 10 79,25 

3 Sadowa Sp. z 

o.o.  

150100,13* 44,87 1,2 km 2 20 do 24 h 3 10 74,87 

 

2) Część 2: świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie minimum 3 - gwiazdkowym, w 

Gdańsku 

 

3 VHM Hotel Management 

Sp. z o.o. 

Ul. Erazma Ciołka 12 

01-402 Warszawa 

(Hampton by Hilton Gdańsk 

Old Town) 

51.950,00 350 m 1) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w 

terminie do godz. 16.00 pierwszego 

dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie 

dotyczy do 5 pokoi 

2) gdy zamawiający zgłosi żądanie 

zmiany, lub anulacji usługi, w 

terminie do 3 dni przed datą 

pierwszego dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi hotelarskiej 

(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy 

powyżej 5 pokoi 



4 

 

 

Poz. 

  

Nazwa (firma) 

wykonawcy 

  

Cena oferty 60%  Odległość od siedziby 

zamawiającego - 30%  

Bezkosztowa anulacja - 

10%  

razem 

 Wartość  ilość 

pkt 

wartość  ilość 

pkt 

suma 

pkt 

wartość  ilość 

pkt 

Suma 

pkt 

1 VHM Hotel 

Management 

Sp. z o.o. 

51950,05* 52,55 350m 3 30 do 24h 3 

10 92,55 

2 Sadowa Sp. z 

o.o.  

45499,97* 60,00 1,2 2 20 do 24 h 3 

10 90,00 

3 Up Hotel Sp. z 

o.o. 

62650,00 

43,58 800m 3 30   3 10 83,58 

*cena po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych 

 

5. Dokonano wyboru ofert: 

 

1) W zakresie części 1: świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie, w Gdańsku: 

 

Akademia Muzyczna  

im. Stanisława Moniuszki 

ul. Łąkowa 1 -2, 80 – 743 Gdańsk 

za cenę: 112.251,42 zł.  

 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ. 

 

2) W zakresie części 2: świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie minimum 3 - 

gwiazdkowym, w Gdańsku: 

 

VHM Hotel Management Sp. z o.o. 

Ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa  

za cenę: 51.950,05 zł 

 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ. 

 


