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1{ związku z zakańczeniem posĘpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
dniu 20ż0-12-30 w procedurze prowadzonej na postawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prarryo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z ŁDlg t. poa. 1843) w trybie uslu§i
społecznej na:

Przeprowadzenie w atsztatów-szkoleń z kompetencji miękkich dla st*dentów
Uniwersyt*tu Vlcrskiego w Gdyni - powtórne

Zamawiający zawiadamia, iż najkołzystniejsząoferĘ zŁłzył poniż;szy Wykonawca:

ffatorski Consulting
43-20S Pseczyna Kopernika 14

Cena oferty - źS §90.4B zt

Uzasadnienie wyboru: wybrano oferĘ, która w kryteriach oceny uzyskala największą ilość
p unktów spośród wszystkich ofert niepodlegaj ąeych odrzuceniu

§treszczenie oceny i pońwnania złozonych ofert

Prajekt ,,SezAM wiedzy, k*mpetencji i umiejętności" jest wspałfrnansawany pnez Unię Ełrapąską ze śmd&ów
§uropą'slrjego Funduszu Społecznego w ramar;h Pragramu aperacyjnego Wędza tdłkary'a Rozwaj
fPoWR.03.05.0s-00-Z21 8l1 7
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Zatorski Consulting
Kopełnika 14
43-200 Psrczyna

20 390.40 zt

48,73 pkt
dłl3fi"06.ż*ż1

149?

33,?6 pkt
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Brainstorm Gr"orrp
§p. z o.o.
Perla 10
41-300 Dąbrowa
Gfuńcza

57 600.00 zł
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Kierownik Zamawiającego lub osoba
upowauniona

Projekt RPPM.04"Oż.@-22-W2!16 jest współfinansorłany ze środków Europejskiego Fundusru Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2g14-202a.
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