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Wykonawcv

Fundusze
Europejskie
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Działając w imieniu zamawiającego - powiatowego centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą prżv ul. Staszica g, 2t-o10 Łęczna, na
Podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 siycznia 2O04r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z ZOtgr, poz. 1843 z poźn zm.) dalejzwanej ustawą Pzp,

,"*i"d"-i"-: o *rborr" n"jko..y"tni"j"r"j of".t,Wpostępowaniu.prowadzonymwtrybieprż@Zone9ona
wykonanie usług pn.: zorganizowanie i p.źeprowadzenie
!y:..ryZ sz ko l e ń _??[9q9/Irych,- d t a 57 u c,zestn i clex i uczestn i kówprojektu Fh. ,,NIEMoŻLIWE A JEDNAK!,,

I_. Wybór najkorzystniejszej oferty
za najkorzystniejszą została uznana oierta złożona przez:

E u ro pej s ka Aka d em i a 
" " 

§i,l",'fr':Hfi |Ł.".o sci Ro be rt sta t u sz kaul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wyzej wymienionaoferta jest ofertą najkorzystniójszą-pod względóm lryte'rrń oceny ofertokreślonych w specyfikacji istotnyćh *aruńkó* zamówienia (SIWZ) (tj.cena - 600/o, doŚwiadczenie osoby (trenera) skierowanej dó ,ealiracjizamówienia - 35o/o, PrzYgotowanie'serwisu kówowego z wykorzystaniem
!u*Y Pochodzącej z produkcji spełniającej s-tandaróy społeczneSprawiedliwego Handlu , SVo). wyronó*.u ńió podlega wykluczeniu, jego
oferta jest wazna, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilośćpunktów.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
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II. W niniejszym postępowaniu na wykonanie cZĘŚcI I oferty złożyli
odnie z ponizśzym:

Lp.l
Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Punktacja przyznana

w kryteriach oceny ofert
Łączna
punktacja

Kryterium

Cena
ofertowa
brutto -
waga 600/o

|Krvterium
Doświadczenie
osoby
(trenera)
skierowanej
do realizacji
zamówienia -
waga 35olo.

Kryterium
społeczne -
Przygotowanie
serwisu kawowego
z wykorzystaniem
kawy pochodzącej
z produkcji
spełniającej
standardy
społeczne
Sprawiedliwego
Handlu -
waoa So/n

7/7,

Robert staluszka
Europejska Akademia Hand!u i

Przedsiębiorczości Robert
staluszka

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec
wie!kopolski

51,56 pkt 35,00 pkt 5,00 pkt 91156 pkt

2/2,

Martyna Ziarkiewicz
PERFECT LINGUA

Nauczanie Języków Obcych-
Tłumaczenia Martyna

ziarkiewicz
Ul. PułaskieEo 8, O8-53O DębIin

46,26 pkt 7,00 pkt 5,00 pkt 58,26 pkt

3/3,

piotr wasak
ośrodek szko!enia

Dokształcania i Doskonatenia
Kadr

KURSOR Piotr Wasak
Ul. Narutowicza 62, 20-013

Lublin

50,77 pkt 35,00 pkt 5,00 pkt 90,77 pkt

4/ą.

Danuta Rynkiewicz
STREFA ROZWOJU Danuta

Rynkiewicz
Ul. Emilii Plater t'a|53, O5-5OO

piaseczno

60,00 pkt 21,00 pkt 5,00 pkt 86,0O pkt

5/B.
INVENTUM Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Reja 2OA, 33-3OO
Nowy Sącz

38,08 pkt 21,00 pkt 5,00 pkt 64,08 pkt

6/9.

IN NOVASPAL Przedsiębiorstwo
Społeczne

Ośrodek Profesjona I izacji Kadr
Sp. z o.o.

Ul. Aleja Krakowska L37, 02-
18O Warszawa

52,62 pkt 1,00 pkt 5,00 pkt 78,62 pkt

7/77.
zakład Doskonalenia

Zawodowego w LubIinie,
Ul. Królewska 15, 20-109 Lubtin

50,25 pkt 35,00 pkt 5,00 pkt 90,25 pkt
N
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ZamawiającY informuje, że punktacja w kryteriach oceny ofert, została przyznanaWYkonawcom na Podstawie oświidczeń '1ioiinycn w ofeńach przetargowych,zwerYfikowanYch merYtorYcznie w toku badania ofeń, w oparciu o kryteria oceny ofeńopisane w SlWZ.

lll. Wykluczenie Wykonawcy
Zamawiający na podstawie arl, 92 ust. 1 pkt 2 ustaw y Plp zawiadami a, że w niniejszympostępowaniu w części l żaden wykonawca nie zostai wyktuczonr. - --

lV. Odrzucenie ofeńy
ZamawialącY na Podstawie ar1. 92 ust.. 1 pkt,3. ustawy pzp zawiadamia, ze w niniejszympostępowaniu w części l żadna oferta nie została oJriir"on".

V. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony.

Dziękujemy za udział w postępowaniu,

,irr,@M
mąr f , , .. ,.,,'.', .,.IśłJ,acn jcW.sło

( podb i s kierow n i ka za m a w i aj ąceg o
lub osoby upoważnionej jOtrzymują:

1. adresat,
2. a/a.
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