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I Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic działając na podstawie pkt 2.4
części VII – kryteria oceny ofert oraz sposób oceny i badania ofert Zapytania ofertowego
informuje, że w postępowaniu na Szkolenia i kursy realizowane w ramach projektu „Staże
zawodowe drogą do kariery” część nr 4 prowadzonego na podstawie Zapytania ofertowego,
wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
zostało
opublikowane
na
stronie
internetowej
Baza Konkurencyjności, numer ogłoszenia: 1149226, data zamieszczenia: 14.11.2018 r. oraz
na stronie internetowej – www. zs3pabianice.edu.pl .
Nomenklatura
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

80530000-8

Dodatkowe przedmioty

80411200-0
80570000-0

Liczba otrzymanych ofert
Oferta z najniższą ceną
Oferta z najwyższą ceną

-

Usługi szkolenia zawodowego
Usługi szkół nauki jazdy
Usługi szkolenia
osobistego

w

dziedzinie

rozwoju

2
9200,00 zł
12000,00 zł

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz ul. Grabowa 8 95-200 Pabianice
Cena oferty: 9200,00 zł.
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie:
lp.
1.

Kryterium
Cena

waga kryterium
100 %
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY -

ilość punktów
100
100

1

Oferty pozostałych wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni lub ich oferty nie zostały
odrzucone, otrzymali następującą punktację ofert (y):
OFERTA NR 2
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo – Handlowe „Uniwersum” Tomasz Rosiak
ul. Słowackiego 7 98-220 Zduńska Wola
Cena oferty: 12000,00 zł
Punktacja przyznana ofercie:
lp.
Kryterium
waga kryterium
ilość punktów
1.
Cena
100 %
76,67
76,67
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1: Business Masters Centrum Edukacji
Jadwiga Drzewosz ul. Grabowa 8 95-200 Pabianice, która przedstawia najkorzystniejszą cenę
spośród ofert nieodrzuconych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt 1, na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta
Pabianic.
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