
,,u,",ff 
"5li,rT§lii:r,.,cENTRtlN,I PoNlOCY lą()l)/. l \ l l..

21-010 Łęczna, ul, Staszica 9
tel, 81 531 53 84 fax 81 44 58 8O1

Ł'yŁż},ł:3

Znak sprawy: PCPR.ZAP.EFS.2 22.0t KB.EK.2020

Unia Europejska
EUfoPejski Fundu§z §połeczny

Łęczna, dn. 20.07.2020r.

Wvkonawcy

Działając w imieniu zamawiającego - powiatowego centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą prży ul. Staszica g, 2t-O10 Łęczna, na
Podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 siycznia 2OO4r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2ot9r, poz. 1843 z poźn. zm.) dalejzwanej ustawą Pzp,

="*i"d"-i"- i o *ybor." n"jko.ry"tni"j"-"j of".tyw postępowaniu. prowadzonym w trybió przetargu rueograniczonego nawykonanie usług pn. : zorganizowanie i p.źeprowadzenie
lul:Ó.ry/szkoleń 11wodo.wych,- dla 57 uczestni czekiuczestników

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

Centrum xształc#il;l:.T§iiŁ^ Ma rcin Kusia k
ul. Chopina 32/25| 20-023 Lublin

uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wyzej wymienionaoferta jest ofertą najkorzystniójszą-pod względem kryteriów oceny ofertokreślonych w specyfikacji istolnyćh *uruńkó* .uró*J"niu (SIWZ) (tj.cena ' 600/o, doŚwiadczenie osoby (trenera) skierowan"j oó .ealiracjizamówienia - 35o/o, PrzYgotowanie serwisu kówowego z wykorzystaniemkawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczneSprawiedliwego Handlu - 5%). wytoni*.a ńió podlega wykluczeniu, jego
oferta jest waŻna, nie Podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilośćpunktów.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

IL ry niniejszYm Postępowaniu na wykonanie cZĘŚcI XI oferty złożyliwykonawcy i otrzymali punktację zgodnie z ponlźszym:
Projekt,,NIEMOZLIWB ł rBlNłrl' *

ze Środków EuroPejskieg",Tll{::,"ljnoł,eclęs,o. w ramach ńi!iór"li.g" programu operacyjnego
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Lp. /
Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja przyznana

w kryteriach oceny ofert
Łączna
punktacja

Kryterium

Cena
ofertowa
brutto -
waga 607o

Kryterium

)oświadczenie
rsoby
itrenera)
;kierowanej
Jo realizacji
lamówienia -
lVaga 35o/o.

Kryterium
;połeczne -
)rzygotowanie
serwisu kawowego
z wykorzystaniem
<awy pochodzącej
z produkcji
;pełniającej
;tandardy
;połeczne
3prawiedliwego
landlu -

7/5.

Marcin kusiak
centrum kształcenia kadr

OMEGA Marcin Kusiak
Ul. Chopina 32/25,

20-023 Lublin

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

2/7.

Jolanta Kucharzyk
ART COLOR MODELS Jolanta

Kucharzyk
Ul. Podwisłocze 46, 35-309

Rzeszów

31,3B pkt 28,00 pkt 5,00 pkt 54,38 pkt

3/B.
INVENTUM Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300
Nowy Sącz

21,51 pkt 21,00 pkt 5,00 pkt 47,5t pkt

4/9.

INNOVASPAL Przedsiębiorstwo
Społeczne

Ośrodek Profesjonalizacji Kad r Sp.
z o,o.

Ul. Aleja Krakowska 137,
02-1B0 Warszawa

)ferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy,
ru związku z art. 90 ust. 3 ustawy.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

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.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

lub osoby u poważnionej)
Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

grF,li,§fiit"**, ŁT}il.*:l:
l tl. l

l i,-^: 
l

N
(§

olr.łJ
Cr)Proj ekt,,NIEMOZLIWE A JEDNAK ! " współfinansowany j e st pr zez unię nurop"; stą

ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operaóyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

"""r
( podpis kierowni ka za mawiającego


