Projekt „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Łódź, dnia 19 stycznia 2018 r.

INFORMACJA

o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym
na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem
Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w ramach projektu:
Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano:
w wyniku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
złożonej przez firmę: ELPRO Sp. z o.o. Centrala Lublin, 20- 151 Lublin, ul. Stefczyka 32.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
- kryteriami oceny ofert jest Cena,
- wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została złożona przez Wykonawcę, który wykazał
spełnianie warunków udziału ustalonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom
Wykonawca

Kryteria oceny ofert
Cena=100%
Liczba punktów przyznanych
w ramach kryterium
Cena

1

2

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz,
ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok,

50,00

ELPRO Sp. z o.o. Centrala Lublin
20- 151 Lublin, ul. Stefczyka 32
CAD-Project Adam Tomasik,
ul. Stefana Czarnieckiego 35/9, 53-626 Wrocław

100,00
75,60

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja:
3. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:
z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty:
w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
5. Informacja o unieważnieniu postępowania: nie dotyczy
6. Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca wymieniony w pkt 1 zobowiązany jest przybyć do Stowarzyszenia Oświatowego EDUKATOR,
93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35 – pok. nr 5 w dniu 23 stycznia 2018 r. – celem zawarcia umowy.
Prezes
Stowarzyszenia Oświatowego Edukator
dr inż. Bożena Zając
/-/

Stowarzyszenie Oświatowe Edukator

