
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy w Polsce ośrodek z kompleksową opieką, luksusowym 

SPA, innowacyjną rehabilitacją i komfortowym wypoczynkiem.  
 
 
 

Piastowo, 19 sierpnia 2022 r. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
P.P.H.U. „ORION” Krzysztof Pazdan zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 11 sierpnia 2022 r. dla 

zadania pn. Usługa polegająca na organizacji „Magicznej dyskoteki z lat 70-tych” dla uczestników 
Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu „Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub 

Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego” 
  

zostało zakończone i 19 sierpnia 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania ofertowego wpłynęła 2 oferty złożone przez: 
 

o Karola Nojgebauera, ul. Kolejowa 24, 88-420 Rogowo dla części I, II, IV, V, VI 
o Iluzjonistę AMONA – Arkadiusza Wiatrowskiego, Os. Kazimierza Wielkiego 41/10, 62-200 Gniezno 

dla części III, 
 

 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających warunki uczestnictwa  
w postępowaniu przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym. Złożone oferty spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym. 

 
Za najkorzystniejszą ofertę dla części I została uznana oferta złożona przez Pana Karola Nojgebauera 
uzyskując 100 pkt. Cena oferty: 1800,00 zł brutto. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę dla części II została uznana oferta złożona przez Pana Karola Nojgebauera 

uzyskując 100 pkt. Cena oferty: 900,00 zł brutto. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę dla części III została uznana oferta złożona przez Arkadiusza Wiatrowskiego 
uzyskując 100 pkt. Cena oferty: 1800,00 zł brutto. 

 
Za najkorzystniejszą ofertę dla części IV została uznana oferta złożona przez Karola Nojgebauera uzyskując 

100 pkt. Cena oferty:  600,00 zł brutto. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę dla części V została uznana oferta złożona przez Pana Karola Nojgebauera 
uzyskując 100 pkt. Cena oferty: 1500,00 zł brutto. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę dla części VI została uznana oferta złożona przez Pana Karola Nojgebauera 

uzyskując 100 pkt. Cena oferty: 1200,00 zł brutto. 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://www.lesnydomseniora.pl/ 

 
 
            Krzysztof Pazdan  

                                                                                                                                                          …………………………… 
  (osoba reprezentująca) 
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