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ŁTĘr:i: Unia Europejska
EUf opejski FUndusz 5połeczny

Łęczna, d n. 3 1. 07. 2020r,

Znak sprawy : PCPR. ZAP. E FS. 2 22.02.KB. EK. 2020

zbiorcze zestawien ie ofert

Dotyczy: prowadzonego, przez zamawiającego - powiatowe centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznei, z siedzibą przy ul. Staszica 9, 21-010
Łęczna w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzie|enie
zamówienia publicznego na wykonanie usług pn.: Zorganizowanie iprzeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego, dla 10
uczestni czekl uczestników projektu pn.,,NIEMOżuwe A JEDNAK!-

Otwarcie nizej wskazanych ofert nastąpiło w dniu 3I.o7.2O2Or.,
godzina 11 :30.
Podane ceny ofert są cenami brutto w PLN.
Termin wykonania zamówienia: do 3o dni od dnia zawarcia umowy.
Warunki płatności we wszystkich częściach: do 30 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- kursu/szkolenia zawodoweqo *PRAcoWNIK
ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGA RECEPCJI
/SEKRETARIATU" - 2O 160,0O zł brutto.

Lp.l
Nr

oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy * Cena oferty -

waga 60%

Doświadczenie
osoby (trenera)
skierowanej do
rea lizacji
zamówienia -
waga35%,

Kfierium
społeczne -
przygotowanie
serwisu
kawowego z

wykorzystaniem
kawy pochodzące
z produkcji
spełniającej
sta nda rdy
społeczne
Sprawiedliwego
Handlu - waga 59

złotych brutto

liczba
przeprowadzonych

szkoleń/kursów
zawodowvch

Deklaracja
TAK/NlE

th,
Robert staluszka

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wie|kopo|ski

18 400,00 5 TAK

2/2,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,

ul. Królewska 15,20-109 Lublin 18 500,00 5 rnR j

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt,,NIEMOZLIWE A JEDNAK!" współfinansowany jert p.r", unię nu-p.lrtą
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Óperacyjnego
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* WYkonawca, W terminie 3 dni od zamieszczenia na olatformie www.pzp,umcs.pl informacii, o której mowa w art, 86 ust. 5
ustawY PZP, Przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przyńależnośii do tej samej grupy
kaPitałowej, o której mowa W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
PrzedstawiĆ dowodY, Że Powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
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Cr1Projekt,,NIEMOŻLIWE A JEDNAK!" współfi nansowany je sąrrerunię EuropejsĘ

ze Środków EuroPejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Progiamu operaiyjnego
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