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§zanowni Państwo,

W związku z zakotrczeniem postęporł,ania i dokonaniem wyboru najkorzystnieiszei oferĘ w

dniu 2O20-12-30 w procedur ze ptawadaonei na postawie art, 138o ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo Zamówień Publicznyń (t,j, bz,U, z ża19 r, poz, 1843) w trybie ushrgi

spcłecznej na:

Zar r. zld z anre z e s p o te rrr 1r ł: oj e kto \y,y111- s z lrole tri e

Zamavłiający zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę zŁażył paniższy lYykon arvca

M§ CON§EN§US
8L-472 *dynia Legiorrórr t§2&l54

Cerra of,erty - 1 1Sł,OS z1

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofeńę, kńra w kryteriach oceny uzyskała największą ilość

p 
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spośrół *""y*tkict, ofert niepodlegających odrzuceniu

§treszczenie oaen3r i porównania złożonych ofert

i urniejętnłści" jest wspołfinansowany przez I}nię Europejską zę środków
Prajekt ,,SęzĄM wiedzy, kampetencji
€uropeiskiego Fułltltłsztl Spolecznego

§r, Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena oferĘ za
calość zamówienia

Termin
wykorrania
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Cena w
ramaeh

prałr,a opcji

1

Collegium
wratislavienee
Sp.z.o-o,
Krawiecka 6/4
50-148 Wrocław

6 000,00 zł

1,8,33 pkt
31.0§.żOżl r 6000 zł 8zl
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1 100.00 ul

100 pkt
31.ł5.żażl t 5-ł{} z1 óóa z1

{POWR-03.05.00-CIO-Z21 &ł17
w ramach Frogramu aperacyjnega Wiedza Edukacja Rozwój
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Kierownik Zaurawiającego lub o§oba
upowaŻniona

Proje*t RPPM.M,02"ffi-22{FlO2I16 jex współfinansowany ze środków €uropejskiego Funduszu Bozwoju Regionalnegc w
ramach Regionalne6o Programu Operacyinego dla Woiewództwa Pomorskiego na lata 

'OaO-rOrO r,.nnu, ,a

.}

Gepol FPHU §p. z
o.o.
Dąbr"owskiego 75144
60-523 Poznań

1r 600.00 zł

9,48 pkt :-i ] i;l_ ji:j i l,. ,i:! li , ., l łii,ii z,l

Zespoł ds, Zamówień Publicznych
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