Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r.
Znak sprawy: BPR-390-6/15
L. Dz.: KR – 88/15
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/4/2015, Część II
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu
obsługi programów: AutoCad, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach
zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki
Warszawskiej

Szanowni Państwo,
Niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą Ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę:

Krajowe Centrum Edukacyjne s. c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 521
04-028 Warszawa
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi brutto 6 588,00 PLN
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Nr
oferty

7

11

Nazwa i adres Wykonawcy

Krajowe Centrum Edukacyjne s. c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 521
04-028 Warszawa
Expose Sp. z o. o.
ul. Jasna 10 lok. 200
00-013 Warszawa

Cena
oferty
brutto
w PLN

Liczba
punktów
w
kryterium
CENA (C)

Liczba punktów
w kryterium
DOŚWIADCZENIE
TRENERA
PROWADZĄCEGO
SZKOLENIA (T)

Razem

6 588,00

70

10

80

13 488,00

Oferta
odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta
odrzucona

Jednocześnie informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp, umowa
w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem,

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

