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W PostęPowaniu. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie usług pn. : zorganizowanie i prźeprowadźenie
kursów/szkoleń zawodowych, dla 57 uczestniczekl'uczestnikówprojektu pn. ,,NIEMoŻuwe A JEDNAK!-

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

IN NOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne
Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.

ul. Aleja Krakowska t37, O2-18O Warszawa

uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wyzej wymieniona
oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względóm rryterióń oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (slwz) (tj.
cena. - 600/o, doŚwiadczenie osoby (trenera) skierowanej dó realizacli
zamówienia - 35o/o, Przygotowanie serwisu kówowego z wykorzystaniemkawy pochodzącej z produkcji spełniającej standaróy społeczne
Sprawiedliwego Handlu - 5olo). Wykonawca ńió §odlega wykluczeniu, jego
oferta _jest ważna, nie podlega odrzuceniu oraz uzysliała najwięksrą Tlole
punktów.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

II. W niniejszym postępowaniu na wykonanie CZĘŚCI XVI oferty złożyli
wykonawcy i otrzymali punktację zgodnie z poniższym:
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V. Dynamiczny system zakupów nie

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Otrzymują:
1. adresat,
2. ala.

Unia Europejska
EUropej§ki FUndusz społeczny

3 ustawy Pzp zawiadamia, że
żadna oferta nie została

został ustanow

zamawiającego
l u b osoby u poważn io nej )

Fundusze
Europejskie
Pro9fanr Regionalny Ł'lĘł;x

ZamawiającY informuje, że punktacja w kryteriach oceny ofert, zostałaprzyznana wykonawcom na podstawie oświadcz en złożonych wofertach przetargowych, zweryfikowanych merytorycznie w toku
badania ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w slwz.

rII. WykIuczenieWykonawcy
Zamawiający na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia, żew n_iniejszYm Postępowaniu w części XW żaden wyi<onawca nie zostałwykluczony.

IV. Odrzucenie oferty
zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt
w niniejszym postępowaniu w części XVI
odrzucona.
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Lp. l
Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Punktacja przyznana
w kryteriach oceny ofert

Łączna
punktacja

Kryterium

Cena
ofertowa
brutto -
waga 600ń

trenera)
rowanej

realizacji

ga 35%.

kawowego
wykorzystaniem

pochodzącej
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