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Zawiadomienie o rrlborze najkorrystniejszej oferĘ na przeprowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu
łlezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn.: ,,System wsparcia zatrudnienia dla miasta
Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
MPC.042.,l -żo17

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o waftości

poniżej 750 000 EURO, do których Zastosowanie mają przepisy ań. l38o ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004

2015 r., poz. ż164 z poźn. zm.), dokonała wyboru

ofeĄ

na

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu

pn.

Prawo zamówień publicznych {Dz. U.
przeprowadzenie szkoleń wstępnych

z

r.

Gdyni i

,,System wsparcia zatrudnienia dla miasta

obszaru

ZlT

- etap I". Projekt współfinansowany jest ze

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźwa Pomorskiego na lata
ż014-20ż0.

I.

Zamawialący przeprowadził badanie

i

ocenę ofeft na podstawie kryteriów okeślonych w ogłoszeniu

o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń w okresie jednego roku przed dniem
złożenia ofęrtv

.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpĘnęły ofer§ od następujących podmiotów.

Nr

ofeny

1

2

Nazwa iadres wykonawcy

cena brutto

Biuro BHP ,,MaxPIo" Monika
kowalewska i weronika Rewers
spółka cywilna
ul. Szkolna 10/6. 81-363 Gdvnia
Zakład Szkoleniowo-Usługowy
BHP Edward Dybowski
ul, Neptuna 8B. 83-0l0 Straszyn

1

860,00

2I7o,o0

Liczba punktów W

Liczba punktówW
kryterium cena

( 60%)

kryterium dośWiadczenie
(40%)

Liazna punktów

razem (100%)

6

4

10

5,14

4

9,74

Zamawiający wybrał ofeńę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: Biuro BIIP ,,MaxPro" Monika

Kowalewska i Weronika Rewers spólka cywilna. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu

i

uzyskała najwyższą ilośc

punktów w zakresie kĄłerium: cena i doświadczenie Wykonawcy.
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