Zamość, dn. 21.10.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYTSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów
w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie
kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w ramach poszczególnych części.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią
Zapytania ofertowego przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium:
cena (100,00 %).
W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert w ramach poszczególnych części
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny oferty

Cena/ Liczba pkt
przyznanych
w kryterium: cena

Część 1 zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia (e-learning) na potrzeby poprawy
kwalifikacji i kompetencji zawodowych studentów Logistyki
2.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

53 240,00 zł/
100,00 pkt

Część 2 zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu obsługi i programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie dla studentów Mechaniki i budowy maszyn
CNC MILLENA mgr inż. Mirosław
Wykonawca spełnia warunki
Buczyński
19 800,00 zł/
1.
udziału w postępowaniu,
ul. Rynek Staromiejski 10/10, 75-007
100,00 pkt
oferta nie podlega odrzuceniu
Koszalin
3.

EMT-Systems sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

24 300,00 zł/
81,48 pkt

4.

WMTtechnik Tomasz Pałka
ul. Koncertowa 5/69, 20-843 Lublin

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

28 350,00 zł/
69,84 pkt

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu)
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl, rektorat@upz.edu.pl

Część 1 zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia (e-learning) na potrzeby poprawy
kwalifikacji i kompetencji zawodowych studentów Logistyki
Jako najkorzystniejszą w ramach części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Część 2 zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu obsługi i programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie dla studentów Mechaniki i budowy maszyn
Jako najkorzystniejszą w ramach części 2 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez
CNC MILLENA mgr inż. Mirosław Buczyński
ul. Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, uzyskując 100,00 pkt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu)
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl, rektorat@upz.edu.pl

