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Łódź, dnia 06.09.2017 r.  
 

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ  

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 
 
 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
W CZĘŚCI 1 – 3  

 
Zamawiający 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 
ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 

tel. 42 6377278, adres e mail: pss@cez.lodz.pl 
 

Tytuł postępowania 
Usługi szkoleniowe (dla uczniów) w ramach projektu „Praktyczna Szkoła Sukcesu” (umowa nr 
RPLD.11.03.01-10-0009/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 
Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 

Informacje  
1. Przedmiotem postępowania są n/w usługi szkoleniowe: 

a) Częs c  1 – Inz ynieria projektowania komputerowego  CAD 2D/3D  
b) Częs c  2 – Multimedia w reklamie 
c) Częs c  3 - Administrowanie bazami danych 

 
Do dnia 29.08.2017 r. do godziny 10.30 wpłynęła n/w oferta. 
 

Nr Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

Kryterium  
„Doświadczenie 

wykładowcy” 
(ilość szkoleń) 

Cześć 1  Część 2  Część 3 
Część 

1  
Część 

2  
Część 

3  
1  Syntea S.A. ul. Wojciechowska 

9a 
20-704 Lublin 

60.000,00 
zł 

60.000,00 
zł 

25.000,00 
zł 

15 15 15 

 Ilość przyznanych punktów za w/w kryteria 
 60 60 60 40 40 40 

W częs ci 1 wykonawca otrzymał  łącznie: 100 pkt 
W częs ci 2 wykonawca otrzymał  łącznie: 100 pkt 
W częs ci 3 wykonawca otrzymał  łącznie: 100 pkt 
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Zamawiający informuje, że ofertą najkorzystniejszą  jest: 
 
 w części 1 – oferta złożona przez Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

 
UZASADNIENIE: 

Wykonawca wykazał we wszystkich częs ciach,  z e spełnia warunki udziału w postępowaniu. Posiada 
niezbędną wiedzę i dos wiadczenie, oraz dysponuje wykładowcami o odpowiednich kwalifikacjach.  
Wykonawca nie podlega tez  wykluczeniu, a jego  oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia 
wymagania postawione w  Regulaminie postępowania o udzielenie zamo wienia na usługi społeczne 
(dalej: Regulaminie) w pkt 5 i 7. 
 
Wykonawca uzyskał 100 punkto w (60 punkto w w kryterium cena oraz 40 punkto w za kryterium 
Dos wiadczenie wykładowcy).  
 

 
 w części 2 – oferta złożona przez Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

 
UZASADNIENIE: 

Wykonawca wykazał we wszystkich częs ciach,  z e spełnia warunki udziału w postępowaniu. Posiada 
niezbędną wiedzę i dos wiadczenie, oraz dysponuje wykładowcami o odpowiednich kwalifikacjach.  
Wykonawca nie podlega tez  wykluczeniu, a jego  oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia 
wymagania postawione w  Regulaminie w pkt 5 i 7. 
 
Wykonawca uzyskał 100 punkto w (60 punkto w w kryterium cena oraz 40 punkto w za kryterium 
Dos wiadczenie wykładowcy).  

 
 w części 3 – oferta złożona przez Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

 

UZASADNIENIE: 
Wykonawca wykazał we wszystkich częs ciach,  z e spełnia warunki udziału w postępowaniu. Posiada 
niezbędną wiedzę i dos wiadczenie, oraz dysponuje wykładowcami o odpowiednich kwalifikacjach.  
Wykonawca nie podlega tez  wykluczeniu, a jego  oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia 
wymagania postawione w  Regulaminie w pkt 5 i 7. 
 
Wykonawca uzyskał 100 punkto w (60 punkto w w kryterium cena oraz 40 punkto w za kryterium 
Dos wiadczenie wykładowcy).  

 
DYREKTOR 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi 
Teresa Łęcka 

 


