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Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

ZP/2311/51/2079/2018 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
Dział Zamówień Publicznych 
ul. Wojska Polskiego 1 
82-300 Elbląg 
tel.: 55 629-05-53, fax: 55 629-05-10 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

Elbląg, dn. 27-09-2018 r. 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego nr ZP/2311/51/1961/2018 z dn. 
18-09-2018 r. na: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „ W a r m i a i Mazury doradztwem 
zawodowym stoi" 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
I. 
Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą w zakresie: 
Świadczenie usług edukacyjnych na studium podyplomowym w ramach pro jek tu „Warmia i Mazury 
doradztwem zawodowym stoi" polegających na prowadzeniu zajęć z przedmiotu Zarządzanie informacją w 
doradztwie edukacyjno-zawodowym, w wymiarze łącznie 25 godzin dydaktycznych, 
została uznana i wybrana oferta złożona przez: 

Danuta Oleksiak 
Wikrowo 31 

82-335 Gronowo Elbląskie 
Cena oferta brutto: 3 375,00 zł, 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w obszarze edukacji -
18 lat, doświadczenie w koordynowaniu siecią współpracy - 18 lat, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu ewaluacji wewnętrznej - 18 lat. 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym. 
Zamawiający przy wyborze w/w oferty na wykonanie zamówienia kierował się kryterium opisanym w Zapytaniu 
ofertowym: cena brutto 70 %, doświadczenie/kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30%. 
Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 pkt. wg w/w kryteriów. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia 
wynosi: 3 375,00 zł, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
obszarze edukacji - 18 lat, doświadczenie w koordynowaniu siecią współpracy - 18 lat, doświadczenie 
zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu ewaluacji wewnętrznej - 18 lat. 

II. 
Zamawiający przedstawia zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację 
przyznaną ofertom według kryterium oceny określonym w Zapytaniu ofertowym: 

(numer oferty) 
Nazwa i adres 

Wykonawcy, data 
wpłynięcia oferty do 

Zamawiającego 

Cena brutto 
70 % 

Doświadczenie/ Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
30% (numer oferty) 

Nazwa i adres 
Wykonawcy, data 

wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego 

Cena brutto 
70 % 

doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń 
z zakresu doradztwa 
edukacyjno-
zawodowego w 
obszarze edukacji 

doświadczenie w 
koordynowaniu siecią 
współpracy 

doświadczenie 
zawodowe w 
prowadzeniu szkoleń 
z zakresu ewaluacji 
wewnętrznej 

(01) 
Danuta Oleksiak 
Wikrowo 31 
82-335 Gronowo Elbląskie 
Data wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego: 26-09-
2018r. 

3 375,00 zł 18 lat - 10,00 pkt. 18 lat - 10,00 pkt. 18 lat - 10,00 pkt. 

Punktacja 70,00 pkt. +30,00 pkt. = 100,00 pkt. 

Dział Zamówień Publicznych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10 
e-mail: zp(qipwsz.elblag.pl 

• / . . . . ^ ^ I P I 

(podpisJmrfownika Zamawiającego 
lub osoby upoważnione))/ "U rycz 

Strona 1 z 1 


