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Wykonawcy biorqcy udział w postępowaniu

Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ptawo zamówień publicznych
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Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ:

1. Cena oferty brutto - 6O Vo
2. Program wizyty studyjnej
studyjnej - 40Vo

z

propozycją rniejsc , które odwiedzą uczestnicy wizyty
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wybra1 llastępująCą ol'ertę:

Magdalencł Siśkiewicz New Challenge, ul. lłycllówka 5/107, 30-363 Krąków 7'a kwotę
87 225,00

zł brutto (słownie: osiemdziesiqt siedenl Ęsięcy dwieście dwadzieścia pięć złotyclt

00/1000

UZASADNIENIE WYBORU
1.

Do

do dnia 1ó

upływu terminu składania ofert

do godz.l0:O0 złoŻono 1 ofertę

sierpnia 2018 roku

:

Magdalena SiśkiewiczNer.v Challenge, ul. Rydlówka 5l]0], 30-363 Kraków Za kwotę

8] Ż25,00 zł brr-rtto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieściapięc
złotych 00/1000

2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Nazwa
wykonawcy

Nr
oferty

Cena oferty
brutto

(imię i nazwisko

Wykonawcy)

Magdalena
Siśkiewicz New
Challenge, ul.
Rydlówka 51101,
30-363 Kraków

81 25.00 zł

:

Kryterium:

Kryterium

Cena
oferty
brutto

Program

60,00 pkt

Miejsce

Razem

liczba

punktów

lvizyty

studyj nej

40,00pkt

l00,00pkt

I

3. oferta złożonaprzez Magdalenę Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5lI07,30-

363 Kraków za kwotę

81 ŻŻ5,oo

zł brutto

(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście dwadzieścia pięc złotych 00/1000) jest jedyną ofertą złożonąw postępowaniu.

oferta spełnia warunki SIWZ i jest zgodna

Z ustawą' Cena oferty mieŚci się w kwocie

jaką Zamawiający zlmier'za pIzeznaczyó rra sfinansowanie zamówienia. Prawo
zamówień publicznych. W ocenie dokonanej lla podstawie kryterium okreŚlonego
w SIWZ oferta uzyskała 100 pkt.
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