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Działając w imieniu Zamawiającego
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą przy ul.
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
zamówień publicznych (Dz. U. z 20L,9r.
zwanej ustawą Pzp,

Powiatowego Centrum Pomocy
Staszica 9, 2I-010 Łęczna, na
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
poz. 1843 z poźn. zm.) dalej

W PostęPowaniu. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie usług pn. : zorganizowanie i prźeprowadzenie
kursów/szko|eń 11wodqwych, dla 57 uczestniczekiuczestnikówprojektu pn. ,,NIEMożlrwe A JEDNAK!- - Cześć III.:-.
{urs -kolenie zawqdowe nr,3 - ,*KUćffiGAsTRoNqMII"

I. Wybór najkorzystniejszej oferty
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przezi

Marcin kusiak
Centrum Kształcenia Kadr oMEGA Marcin Kusiak

ul. Chop|na 32l25| 20-023 Lublin

uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wyzej wymieniona
oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względbm rryteriOń oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (slwz) (tj.
cena - 600/o, doŚwiadczenie osoby (trenera) skierowanej dó realizacji
zamówienia - 35o/o, przygotowanie serwisu kówowego z wykorzystaniemkawy pochodzącej z produkcji spełniającej standaróy społeczne
Sprawiedliwego Handlu - 5o/o). Wykonawca ńió §odlega wykluczeniu, jego
oferta _jest waŻna, nie podlega odrzuceniu oraz uzys]<ała najwięksrą ilo-se
punktów.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
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rI. W niniejszym postępowaniu na wykonanie CzĘŚCI III oferty złożyli

Zamawiający informuje, ze punktacja w kryteriach oceny ofert, została
przyznana wykonawcom na podstawie oświadczeń złożonych w
ofertach przetargowych, zweryfikowanych merytorycznie w toku
badania ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w slwz.

III. Wykluczenie Wykonawcy
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp zawiadamia, że
w niniejszym postępowaniu w częŚci III żaden Wykonawca nie został
wykluczony.

IV.Odrzucenie oferty
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp zawiadamia, zew niniejszym postępowaniu w części III żadna oferta nie została
odrzucona.
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odnie z poniższym:

Lp. /
Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja przyznana

w kryteriach oceny ofert
Łączna
punktacja

Kryterium

Cena
ofertowa
brutto -
waga 600/o

Kryterium

Doświadczenie
osoby
(trenera)
skierowanej
do realizacji
zamówienia -
waga 35o/o.

Kryterium
społeczne -
Przygotowanie
serwisu kawowego
z wykorzystaniem
kawy pochodzącej
z produkcji
spełniającej
standardy
społeczne
Sprawiedliwego
Handlu -
yVaqa 5olo

I/5,

Marcin kusiak
centrum kształcenia kadr

OMEGA Marcin Kusiak
Ul. Chopina 32/25,

20-023 Lub!in

37,23 pkl 35,0O pkt 5rOO pkt 77,23 pkt

2/9.

INNOVASPAL Przedsiębiorstwo
Społeczne

Ośrodek Profesjonalizacji Kad r
Sp. z o.o.

Ul. Aleja Krakowska 137,
02-1B0 Warszawa

60,00 pkt 7,00 pkt 5,00 pkt 72,00 pkt

3/tL.
Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinic
Ul. Królewski'15,

20-109 Lublin

36,75 pkt 35,00 pkt 5,00 pkt 76,75 pkt
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v, Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony.

Dziękujemy za udział w postępowaniu,
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( pod pis kierow n i ka za maw i iois kierown ika zamawiającego
lub osobv uDoważnióneiIosoby upoważnionej)Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.
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