
?§
€

Funrlusłe
*ur*pej**ie

Unla Europejrka
i. . , i;:i-]:' ....: |1ł.Ł-ł;;,

źiJ.'l.,.l..,! Ł|rir.].ia,.1 ła,l]...,!i:,1

ZAWtAOOMIENIE
łr rrdzielł:rriu zamórviełlia

szanowni państwo,

W związku z z,akańezeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
dniu 2020-12-30 w procedur7e ptowadzonej na postawie art" 1380 u§tawy u dnia ż9 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2atg r. poz. 1S4S) w trybie usługi
§połecznej na:

n,Praeprowadzenie szkolenia - AutoCAD stopień tr + Au*oCA§ Electrica} - usługa
edukacyjna"

zadanię łr: l
Wybrano ofertę:

Kompugraf Salołl Grąfr ki Komputerowej
S$*11S Kraków
Kraszewskiego S6

Cena oferty - S 40CI,00 ał

I1ość punktów : 100

Za&anie nt:2

\Ąrybrano ofertę:

P&OCAD §.A.

80*12ż Gdańsk

Kartuska 21§

Cena oferty - 28 800.00 zł
llość purrktów : 10S

Uzasad,nienie wyboru: Wybrane zostały afetty, które w kryteriach oceny uzyskały
największą ila6ć punktółv.

Prajekt "§ezAM wiedzy, kompetencii i umiejętnaśei" lest wspołfinansawany pnez L}nię Europelską re śradków
Europelskiega Funduazu Społecznego w ramach Pragramu aperacylnega Wiedza 

'Edut<bcla 
Rozwój
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§treszczenie oceny i por,ównania ńożanych ofert

W toku postępotvania nie odrzucono żadnej oferty, oraz wykluczono z postępowania żadnych
wykonawców.
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ds. zamówień Pubticznych
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?ojen .SezAM wiedzy" kampetenxji i umiejętności" jest wspólfrnansowały przez l}nię Eurapelską ze śrdków
Eurapejskiega Funduszu §polecenego w rarnach Prognmu Operacyjnego Wedza Edukacla Razwój
lPoWR. 03. 05 .aa-o0ą21 81 1 7

Strcna: 2i?
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Nr
zadania

Nazwa (firma}

i adres wykonawcy
Cena oferty
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Termin
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I(ompugraf Salon
Grafiki l{omputerowej

Kraszewskiego 36

30-110 l{raków

6 {00,$0 zl

10S plłt
'1l;i].ili.'.': ., ]j,ii],ji;:l : -]i;i])];

2 1

PRC)CAD s,A.

Kartuska 21ó

80-122 Gdańsk

11 200.$t] zł

57,14 pkt
,li ',ł ., l clo ] 1,0-1.żOż1 ł, .;{: ,i:-: l

! ,]

PRocAD S,A.

Kartuska 215

80-1żż Gdańsk

28 800.00 zł

10O pkt
1]i]il iii:,:] do 11.04.20ż1 r. .,i] l].t

-j
ł

Czesław Misiak 4D
Grorrp

Bieeka 8l5.t

38-300 Gorlicę

8 704.00 zl

73,58 ph J;: i.:l r i-i ].. ]ii: j:,iijl l, ;i:,i:::
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