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Działając w imieniu Zamawiającego - Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą przy ul. Staszica 9, 2t-010 Łęczna, na
podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 20L9r. poz. 1843 z pożn.zm.) dalej
zwanej ustawą Pzp,

zawiadamiam, o wyborze najkorzvstniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie usług pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu/szkolenia zawodowego, dla 10 uczestni czekl uczestników
projektu pn. ,,NIEMoŻLIWE A JEDNAK!"
Kurs/szkolenie zawodowe - "PRACOWNIK ADMINISTRACYJNOBIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI /SEKRETARIATU"

I.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożonaprzez:

Robert staluszka
Europejska Akademia Hand!u i PrzedsiębiorczoŚci Robert Staluszka
u!. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wyzej wymieniona
oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (tj.
cena - 600/o, doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji
zamówienia - 35o/o, przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem
kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne
Sprawiedliwego Handlu - soh).Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego
oferta jest wazna, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą iloŚĆ
punktów.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

II. W niniejszym postępowaniu oferty złożyliWykonawcy
punktację zgodnie z ponizszym:
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Nazrłra i adres Wykonawcy

oferty

Unia Europejska
Euf

opejski Fundu§l Społeczny

Punktacja przyznana
w kryteriach oceny ofert
Kryterium Kryteri um
Cena

ofeftowa
brutto waga 600/o

Łączna
punktacja

Kryterium

;połeczne -

Doświadczenie )rzygotowanie
lsoby
serwisu kawowego
(trenera)
z wykorzystaniem
skierowanej
<awy pochodzącej

Jo realizacji
zamówienia

l produkcji

-

waga 35o/o.

;pełniającej
;tandardy

;połeczne
3prawiedliwego

1andlu

*

ruaqa 5o/o

Robert staluszka
60,00 pkt 35,00 pkt
Europejska Akademia Handlu i
Przedsiębiorczości Robert
I/7,
staluszka
U!. Zielona 8, 88-430 Janowiec
Wie!kopo!ski
59,68 pkt 28,00 pkt
zakład Doskonalenia
7/t7.
Zawodowego w Lub|inie,
UI. Królewska 15, 20-1O9 Lub|in

5,00 pkt

1O0,0O pkt

5,00 pkt

92,68 pkt

Zamawiający informuje, ze punktacja w kryteriach oceny ofert, została

przyznana Wykonawcom na podstawie oŚwiadczeń złożonychw
ofertach przetar9owych, zweryfikowanych merytorycznie w toku
badania ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

III.

Wykluczenae Wykonawcy
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia, że

w niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie

Wyk!uczony.
IV.Odrzucenie oferty

został

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zawiadamia, że
w niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.

V. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
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