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P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na 

podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843)  na:  

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: 

nowe wyzwania - nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020  

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 
na: 

część 1 za cenę 9 700,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca złożył ofertę nie podlegająca odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w 
postępowaniu (CENA: 100%) 

Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 
na: 

część 2 za cenę 2 380,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca złożył ofertę nie podlegająca odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w 
postępowaniu (CENA: 100%) 

Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 
na: część 3 za cenę 9 590,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca złożył ofertę nie podlegająca odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w 
postępowaniu (CENA: 100%) 

Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 



na: 

część 4 za cenę 17 290,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca złożył ofertę nie podlegająca odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w 
postępowaniu (CENA: 100%) 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt. Razem 

Część 1 APHR Sp. z o.o. 

Ul. Marywilska 67 lok. 76 

03 – 042 Warszawa 

 

Cena 0,00 0,00 

Część 1 CKSP Sp. z o.o. 

Ul. Mazowiecka 11 lok. 49 

00 – 052 Warszawa 

 

Cena 0,00 0,00 

Część 1 Stowarzyszenie Wspierania 
Nauki, Nowych Technologii i 
Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 

 

 

Cena 100,00 100,00 

Część 1 Biegun Corporation Bartosz 
Biegun 

Os. Wysokie 18/36 

31 – 820 Kraków 

 

Cena – 62,87 
62,87 

Część 2 APHR Sp. z o.o. 

Ul. Marywilska 67 lok. 76 

03 – 042 Warszawa 

Cena - 0,00 

0,00 

Część 2 CKSP Sp. z o.o. 

Ul. Mazowiecka 11 lok. 49 

00 – 052 Warszawa 

Cena – 0,00 

0,00 

Część 2  Stowarzyszenie Wspierania 
Nauki, Nowych Technologii i 
Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 

 

 

Cena – 100,00 100,00 

Część 2  LEX ALPHABET 

Maciej Kasperowicz 

Ul. Pod Brzozami 22/11B 

03 – 995 Warszawa 

 

Cena – 85,00 
85,00 

Część 3 APHR Sp. z o.o. 

Ul. Marywilska 67 lok. 76 

03 – 042 Warszawa 

 

Cena – 0,00 0,00 

Część 3 CKSP Sp. z o.o. 

Ul. Mazowiecka 11 lok. 49 

00 – 052 Warszawa 

 

Cena – 0,00 0,00 

Część 3 Stowarzyszenie Wspierania 
Nauki, Nowych Technologii i 
Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 

 

 

Cena- 100,00 100,00 



Część 3 LEX ALPHABET 

Maciej Kasperowicz 

Ul. Pod Brzozami 22/11B 

03 – 995 Warszawa 

 

Cena – 98,14 
98,14 

Część 4 APHR Sp. z o.o. 

Ul. Marywilska 67 lok. 76 

03 – 042 Warszawa 

 

Cena – 0,00 0,00 

Część 4 CKSP Sp. z o.o. 

Ul. Mazowiecka 11 lok. 49 

00 – 052 Warszawa 

 

Cena – 0,00 0,00 

Część 4 Stowarzyszenie Wspierania 
Nauki, Nowych Technologii i 
Przedsiębiorczości 

Ul. Jodłowa 30 

84 – 240 Reda 

 

 

Cena – 100,00 100,00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1) Zamawiający wymagał aby Kompletna oferta zawierała:  

a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).  

b) Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia – (Załącznik nr 2) 

c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 3 ). 

d) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami– (załącznik nr 4) 

e) dowody – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, 

które poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia będącego 

przedmiotem oferty);  

f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt. 1 Pzp.  

g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest 

podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na 

ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W 

przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 

reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, 

stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez 

pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. 

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej; 



1 

Ul. Oferta nr 1 

APHR Sp. z o.o. 

ul. Marywilska 67 lok. 76 

03 – 042 Warszawa 

W złożonej ofercie brak jest: 

a) Zaakceptowanego opisu przedmiotu zamówienia – (Załącznik nr 2) 

b) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - 

(Załącznik nr 3 ). 

c) dowodów – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które 

poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby 

skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem 

oferty);  

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.  

W związku z powyższym, oferta zostaje odrzucona z powodu 

niezgodności jej treści z treścią zapytania cenowego. 

2 

Oferta nr 2 

CKSP Sp. z o.o. 

Ul. Mazowiecka 11 lok. 49 

00 – 052 Warszawa 

W złożonej ofercie brak jest: 

a) Zaakceptowanego opisu przedmiotu zamówienia – (Załącznik 

nr 2) 

b) dowodów – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które 

poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby 

skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem 

oferty);  

W związku z powyższym, oferta zostaje odrzucona z powodu 

niezgodności jej treści z treścią zapytania cenowego. 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

0 

 
 
   
  

 
 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie  nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 

                                                                          
     Z poważaniem 

   Adam Szałanda 

 

 DYREKTOR 

 Szpitala Wojewódzkiego  

 im. dr. Ludwika Rydygiera  

w Suwałkach 

 

 

 


