Unia Europejska
EUrÓpejśki Fundusz Społeczny

Nr sprawy :2012018

Zamawiaiacv:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łoclzi
ul. Snycerska 8

9I-302Łódź

DO.262.16.2018

Wykonawcy biorqcy udział w postępowaniu

Działając na podstawie an. 9Ż ustawy

z

dnia Ż9 stycznia 2004 roku Prawo zamówieri publicznych

(tj. Dz' U' z Ż0I'7 loku poz. 1519 z późn'zm.) zwanej dalej

,,ustawą

Pzp'' informuję,

Że

w postępowaniu prowadzonyrn w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową organizację
wizyty studyjnej w Projekcie pt ,, Niezależne Życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie

pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób

z

clrorobami

neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych''

Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ:

1. Cena oferty brutto - 60 %o
2. Program wizyty studyjnej
studyjnej - 4O%o

z propozycją miejsc , które odwiedzą uczestnicy

wizyty

Fundusze
Europejskie

Unia Europejska

Rzeczpospotita
Potska

WIedza EdUkacja Rozwój

Europejski Fundusz Społeczny

wybrał następu.jącą ofertę:
Magdalena Siśkiewicz New Cha[|enge, ul. Ryglówka _5/l07' 30-363 Kraków za kwo[ę
13 6Ż5,00 zł (słownie: siedemdziesiąttrzy tysiące sześóset dwadzieścia pięó złotych 00/l00)

UZASADNIENIE WYBORU
1.

Do upływu tenninu

składania of-ert

do godz.10:00 złoŻono l ofertę

tj do dnia 16

:

Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul' Ryglówka
13 6Ż5,00

sierpnia 2018 loku

5ll0], 30-363 Kraków za

kwotę

zł (słownie: siederndziesląt trzy tysiące sześćsetdwadzieścia pięć złotych

00/100)

2. Wybór najkorzystniejsze.i oferty:
Nazwa
wykonawcy

Nr
ol'erty

Cena oferty
brutto

(imię i nazwisko

Wykonawcy)

Magdalena
Siśkiewicz.New
Challenge, ul.

Rydlówka 5ll01'
30-363 Kraków

Kryterium:

Kryterirrm

Cena
oferty

Program

bru tto

studyjnej

Miejsce

rvizyty

ó0'00 pkt

13 6Ż5'00 zl

Razem
liczba
punktów

l00,00pkt

40,00pkt

I

3. oferta złoŻonaprzez Magdalenę Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5llo'7,30-

363 Kraków za kwotę 13625,00

zł (słownie: siedemdziesiąt trzy

tysiące sześóset

dwadzieściapięć złotych 00/100) jest jedyną ofeltą złoŻoną w postępowaniu. oferta
spełnia warunki SIWZ i jest zgodna Z ustawz1.
w kw oc ie j aką Zamaw

i

aj ąc

zamówień pub1iczrrych.

y zamier za

W

pt

Cena

zaoferowanej oferty mieścisię

Zezr\aczyć na s finans

ow

anie zarnówi eni a. Praw o

ocenie clokonalle.j nŁi podsrawie krytet'ium okreś1onego

w SIWZ oferta uzyskała l00 pkt'

z upowaŹnlenla

