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Zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.),  Zamawiający: Dolnośląska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 

pn: „ Usługa kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny Biznes”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 

A. Do dnia 09.01.2017r. do godziny 11:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 

 

L.p Nazwa i adres Wykonawcy Cena  brutto Liczba 

przeprowadzonych 

godzin szkoleniowych i/ 

lub doradczych 

1 PETRA CONSULING 

Sylwia Petryna 

Ul. Saperów 7 

58-310 Szczawno- Zdrój 

biuro@pertaconsulting.pl 

250.000,00 zł 979 

2 DIAGNOSERW 

Dawid Stramowski 

Chrząstkowo 4 

89-100 Nakło koło Noteci 

 m.markiewicz@th-

szkolenia.pl  

355.200,00 zł 790 
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B. Stosując przyjęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia algorytm obliczenia 

punktacji Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert: 

L.p Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Przyznana 

punktacja wg 

kryterium „cena  

brutto” 

Przyznana 

punktacja wg 

kryterium „liczba 

przeprowadzonych 

godzin 

szkoleniowych i/ 

lub doradczych” 

Suma 

punktów 

1 PETRA CONSULING 

Sylwia Petryna 

Ul. Saperów 7 

58-310 Szczawno- Zdrój 

biuro@pertaconsulting.pl 

60,00  40 100 

2 DIAGNOSERW 

Dawid Stramowski 

Chrząstkowo 4 

89-100 Nakło koło Noteci 

 m.markiewicz@th-

szkolenia.pl  

42,23 40 82,23 

 

C. W niniejszym postępowaniu zastosowano dyspozycję art. 24 aa ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: 

PETRA CONSULING 

Sylwia Petryna 

Ul. Saperów 7 

58-310 Szczawno- Zdrój 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 2 Wykonawców. Wybrana oferta została 

sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w myśl przyjętych kryteriów oceny ofert 

otrzymała 100 pkt i tym samym Zamawiający wybrał wyżej wymienionego Wykonawcę do 

realizacji zamówienia. 

D. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty z postępowania.  

E. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania. 

F. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  Ustawy Prawo  Zamówień 

 Publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po upływie 

 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia nie wcześniej jednak niż po 

 wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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G. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez 

 Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej 

 przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

 Publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

 

  

       Zatwierdzam 

 

      ………………………………………….. 
                Kierownik Zamawiającego 

 


