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Dot. Projektu nr: nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią
w europejskiej przestrzeni gospodarczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój..
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 01.02.2021 r. na stronie internetowej
Zamawiającego http:/!bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „FlexSim 3" oraz ‚„FlexSim 4" w ramach Projektu
nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 Politechnika Swiętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej
przestrzeni gospodarczej", za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1:

InterMarium Sp. z o.o., ul. Starowiślna 54/14, 31 .037 Kraków
za cenę brutto: 22 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wybrana oferta jest
najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych i uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów
oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną na podstawie kryterium oceny ofert:

Numer
oferty

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

InterMarium Sp. z o.o.,
ul. Starowiśina 54/14, 31-037 Kraków

Liczba pkt w
kryterium
Cena oferty brutto 100%
100,00

RAZEM
100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z postępowania została odrzucona oferta nr 2 — STREFA
ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater la/53, 05-500 Piaseczno oraz oferta nr 3 — Karol
Boczkowski Consulting, Księżyno-Kolonia 26A, 16-001 Kleosin, na podstawie sekcji XII ust. 1 lit. a zapytania
ofertowego, tj. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty referencji lub
innego dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie oraz należyte wykonanie usługi przez osoby
realizujące przedmiot zamówienia.
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