
 
 

                                                                   

 

Informacja o realizowanym projekcie pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz 

urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”  

w ramach działania 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  

 Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 

  

Auto Wito Witold Żytkowicz w dniu 10.04.2017r. zamiesiło na stronie internetowej 

www.tawernavito.pl zapytanie ofertowe na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie” w ramach 

projektu pn. „ Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w 

Czorsztynie”. Termin składania ofert do dnia: 08.05.2017r. 

 

  

 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz informuję, że w dniu 10.05.2017r. zostało rozstrzygnięte postepowanie o 

udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie” w ramach 

projektu pn. „ Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w 

Czorsztynie”. 

Po przeprowadzeniu ocen złożonych ofert i niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w zapytaniu ofertowym wybrał ofertę złożoną przez Firmę IMPULS CONTRACTOR 

Sp. Z o.o. Sp. K z siedzibą ul. Piłsudskiego 14c, 34-600 Limanowa. 

 

  

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 22.05.2017r zawarto umowę z Firmą  IMPULS 

CONTRACTOR Sp. Z o.o. Sp. K z siedzibą ul. Piłsudskiego 14c, 34-600 Limanowa, NIP 737-220-62-

33, REGON 362113459 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie w ramach projektu pn. „ Budowa 

wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”. 

 

  

 

W dniu 12.03.2018 r. została zamontowana tablica informująca o współfinansowaniu zadania pn. 

„Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”  

w ramach działania 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego WM na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

http://www.tawernavito.pl/


 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 13.04.2018r. podpisał umowę z Instytucją 

Zarządzającą RPO WM Zarządem Województwa Małopolskiego, o dofinansowanie projektu pn. 

„Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”  

w ramach działania 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego WM na lata 2014-2020. 

Wartość całkowita projektu 2.065.025,11 zł w tym dofinansowanie 1.128.824,22 zł. 

 

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz w dniu 23.03.2018r. zamiesiło na stronie internetowej  

www.tawernavito.pl zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż basenów pływających (modułowe 

pomosty pływające)  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu 

wodnego w Czorsztynie realizowanego w projekcie pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz 

urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”. Termin składania ofert do dnia: 03.04.2018r. 

 

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz informuję, że w dniu 04.04.2018r. zostało rozstrzygnięte postepowanie o 

udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż basenów pływających 

(modułowe pomosty pływające)  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni 

sprzętu wodnego w Czorsztynie” realizowanego w projekcie pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu 

wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”. Po przeprowadzeniu ocen 

złożonej oferty i niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

zapytaniu ofertowym wybrał ofertę złożoną przez Firmę ELPLAST + Sp. Z O.O. ul. Niepodległości 8, 

44-336 Jastrzębie Zdrój.  

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 30.04.2018r. zawarto umowę z Firmą  Firmę 

ELPLAST + Sp. Z O.O. ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie Zdrój,  NIP 633-19-71-812, REGON 

276077840 na „dostawę i montaż basenów pływających (modułowe pomosty pływające)  w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie” 

realizowanego w projekcie pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji 

przywodnej w Czorsztynie”.  

 

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 05.06.2018r zamiesiło na stronie internetowej  

www.tawernavito.pl zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż pomostów pływających  w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie 

realizowanego w projekcie pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji 

przywodnej w Czorsztynie”. Termin składania ofert do dnia: 18.06.2018r. 

 



 
 

                                                                   

 

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 11.06.2018r. podpisał aneks nr 1 do umowy zawartej 

z Instytucją Zarządzającą RPO WM Zarządem Województwa Małopolskiego, o dofinansowanie 

projektu pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w 

Czorsztynie” w ramach działania 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego WM na lata 2014-2020, wydłużający termin realizacji projektu do dnia 30.09.2018r. 

 

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz informuję, że w dniu 19.06.2018r. zostało rozstrzygnięte postepowanie o 

udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż pomostów pływających” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie” 

realizowanego w projekcie pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji 

przywodnej w Czorsztynie”. Po przeprowadzeniu ocen złożonej oferty i niepodlegającej odrzuceniu na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym wybrał ofertę złożoną przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DEKAR Dariusz Olszewski Jakubowice Konińskie 

ul. Szkolna 21, 21-003 Ciecierzyn.  

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 29.06.2018r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno Handlowo Usługowym DEKAR Dariusz Olszewski Jakubowice Konińskie ul. Szkolna 21, 

21-003 Ciecierzyn na „dostawę i montaż pomostów pływających”  w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Czorsztynie” realizowanego w projekcie pn. 

„Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”. 

 
• 

 

W dniu 21.09.2018 r. została zamontowana tablica pamiątkowa o współfinansowaniu zadania pn. 

„Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”  

w ramach działania 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego WM na lata 2014-2020. 

• 

 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 30.09.2018r. zakończono realizację projektu. 

• 
 

Auto Wito Witold Żytkowicz  informuje, że w dniu 09.11.2018r. podpisał aneks nr 2 do umowy zawartej 

z Instytucją Zarządzającą RPO WM Zarządem Województwa Małopolskiego, o dofinansowanie 

projektu pn. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w 

Czorsztynie” w ramach działania 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego WM na lata 2014-2020, zmniejszający wartość dofinansowania. 
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