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W arszaw a, dn. 09.04.2013 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze
Dotyczy: Postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego prow adzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi specjalisty ds. uzależnień i w spółuzależnień w ram ach realizacji projektu
system ow ego „Program aktyw izacji społecznej i zaw odow ej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany
m. st. W arszaw y" w roku 2013 (OPS 7.P/2013 ).
Działając zgodnie z treścią art. 92 ustaw y z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam ów ień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zw anej dalej „ustaw ą Pzp", zaw iadam iam , iż w
niniejszym postępow aniu złożona została tylko jedna oferta. Zam aw iający przeprow adził badanie i ocenę
złożonej oferty na podstaw ie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych W arunków Zam ów ienia.
Oferta złożona przez:
Arkadiusz Klam er
ul. Literacka 8/20
01-864 W arszaw a
klam ertw o@ gm ail.com
spełniła w ym ogi określone w Specyfikacji Istotnych W arunków Zam ów ienia co do treści, a W ykonaw ca spełnił
w arunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Zam aw iający przyjął, że podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kierow ał się ceną (70 pkt) oraz
dośw iadczeniem zaw odow ym (30 pkt). W ybrana oferta nie przekraczała kwoty, którą Zam aw iający zam ierzał
przeznaczyć na sfinansow anie zam ów ienia, uzyskała następujący bilans z punktu w idzenia w szystkich kryteriów
oceny ofert:

Nr oferty

1

Nazwa i adres W ykonaw cy

A rkadiusz Klam er
ul. Literacka 8/20
01-864 W arszaw a
klam ertw o@ gm ail.com

Cena oferty

28 800,00

Liczba punktów Liczba punktów w
w kryterium
kryterium
CENA
DOŚW IADCZENIE

70,00

Łączna liczba
punktów

30,00

(Podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej)

*
DY
OŚRODKA P
Dzielivicy

100,00

