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Zawiadomienie o wyniku postgpowania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamta, 2e w postgpowaniu na
przeprowadzenie warsztat6w dla uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy
i Usamodzielniamy - 1" prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostaly wybrane nastgpuj4ce
oferly:

W czg5ci I (blok warsztat6w rozwoju osobistego skierowany do mlodzieiy w wieku 15 - 16 lat) oferta
nr 2 ztohonaprzez Akademig Ksztalcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska20122,80 - 837
Gdarisk. Wybrana oferta uznana zostala za najkorzystniejsz4 w oparciu o przyjgte kryteria oceny ofert.
W czgSci I zloilono 3 oferty, nie wykluczono zadnego Wykonawcy i nie odrzucono hadnej oferty.
Punktacja pruyznana ofertom przedstawia sig nastgpuj4co:

Nr
oferty

Nazwa firmy lub imig inazwisko
wykonawcy, adres siedziby lub
miejsca zamieszkania

lloSi punkt6w w

IloSi punkt6w w

kryterium cena

kry.terium jakoS6

Lqczna iloSi punkt6w

Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna Centrum Kurs6w
I

Psychologicznych

34,80

40,00

74,80

60,00

38,80

98,80

s6,40

14,80

71,20

POSTERUS

83-ll0Tczew
tl. Kollataia2A/2
Akademia Ksztalcenia
,,

Zawodowego Sp. z o.o.
Ul. Stragani arska 20 /22
80

-

837 Gdafsk

EDUGIKA Centrum
J

Szkoleniowe
Krzysztof DEbrowski

Ul. Polna 14113

10

-

059 Olsztyn

czgSci II (Trening Zastgpowania Agresji) oferta nr 2 ztoLona przez Akademig Ksztalcenia
Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20122,80 - 837 Gdarisk. Wybrana oferta \znana zostala za
najkorzystniejsz4 w oparciu o przyjgte kryteria oceny ofert. W czgSci II zlohono 2 ofefi, nie wykluczono
Zadnego Wykonawcy i nie odrzucono zadnej oferry. Punktacja przyznana ofertom przedstawia sig

W

nastgpujEco:
Nazwa firmy lub imig i nazwisko
wykonawcy, adres siedziby lub
oferty
miejsca zamieszkania

Nr

lloSd punkt6w w

kryterium cena

IloSi punkt6w w
kryterium jakoSi

l-qczna iloSi punkt6w

Akademia Ksztalcenia
1

Zawodowego Sp. z o.o.
Ul. Stragani arska 20 122
80

-

60,00

16,00

76,00

s6,40

4,00

60,40

837 Gdafsk

EDUGIKA Centrum
Szkoleniowe
-l

Krzysztof Dqbrowski
Ul. Polna 14/13 l0 - 059 Olsztvn
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Zamawiaj4cy uniewaZnil postgpowanie w czgSci III (blok warsztat6w rozrvoju osobistego
skierowany do os6b w wieku l7 - 25lat). W czgSci III zlohono 3 oferty, Zamawiajqcy wykluczyl

z postgpowania Wykonawca Akademig Ksztalcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska20122,80

837 Gdarisk gdy2 nie wykazal spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu dotyczqcego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia d.: trener prowadzqcy warsztaty
nie posiada wymaganego doSwiadczenia w realizacji uslug szkoleniowych. Ofertg Wykonawcy
wykluczonego uznaje sig za odrzuconq. W zwiEzku z tym Zamawiajqcy uniewaznil
postgpowanie w tej czgsci na podstawie art. 93, ust 1 pkt 4 ustawy Pzp poniewa? cena oferty
najkorzystniejszej lub oferta z najnizszq cen4 przewylsza kwotE, ktorq Zamawiajqcy zarrierza
przeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia.
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