
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEGIONOWIE 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel. 22 784 83 33. faks 22 784 83 33 

   

                       Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nazorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi 

komputera, Internetu, pakietu biurowego OpenOffice dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! 

Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” 

  

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie 

z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano 

jako najkorzystniejszą ofertę Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z siedzibą:Oddział: ul. 

Reymonta 11 C, 05-120 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową brutto za zorganizowanie i 

przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera, Internetu, pakietu 

biurowego OpenOffice dla 26 osób: 5.900,00 zł  (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych). 

   

UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą 

cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

  

                            najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie 

A - ocena punktowa  = ..................................................... x 100,00 pkt   

                                        cena oferty ocenianej 

  

  

  



Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Krajowe Centrum Edukacyjne s.c. 

Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 518 

04-028 Warszawa 

 5.900,00 zł 

  ....................   x 100 =  38,79 pkt 

 15.210,00 zł 

2 THE QUALITY OF LIFE 

Ireneusz T. Kozera 

Tłuste 43 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

5.900,00 zł 

  .....................   x 100 =  39,77 pkt 

14.835,00 zł 

3 Akademia Szybkiej Nauki 

Tadeusz Buzarewicz 

Oddział: ul. Reymonta 11 C 

05-120 Legionowo 

5.900,00 zł 

  ......................   x 100 =  100,00 pkt 

 5.900,00 zł 

4 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "NADZIEJA" 

ul. Piłsudskiego 3 

05-120 Legionowo 

5.900,00 zł 

  ......................   x 100 =  98,83 pkt 

5.970,00 zł 

  

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2011 r. 

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i w związku z ust..2 pkt 3 lit. a Zamawiający zawiera umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu. 

 


