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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zam ów ienia publicznego prow adzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi 3 specjalistów ds. w ychow aw czych w ramach realizacji projektu system owego 
„Program  aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. 
W arszaw y" w roku 2013 (6.P/2013).
Zam aw iający podzielił postępowanie na 3 jednakow e części, dopuszczając m ożliwość składania ofert 
częściowych. W ykonawca mógł złożyć ofertę na jedną część zamówienia. Złożone zostały 3 oferty. Zam aw iający 
przeprow adził badanie i ocenę złożonych ofert na podstaw ie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych 
W arunków  Zam ów ienia.

W przedmiotowym  postępowaniu za najkorzystniejsze uznane zostały oferty nr 1, 2 i 3 złożone przez:
M onika Tabor
Al. Reym onta 21/140 W arszawa  
Katarzyna W arowna  
ul. Bednarska 12/11 W arszawa 

^ Bogusław a Cerulli
ul. Rem bielińska 10/50 W arszawa

Oferty spełniły wymogi określone w Specyfikacji Istotnych W arunków  Zam ów ienia co do treści, a W ykonawcy 
spełnili warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

U Z A S A D N I E N I E

Zam aw iający przyjął, że podczas wyboru najkorzystniejszych 3 ofert będzie się kierow ał ceną (70 pkt) oraz 
dośw iadczeniem  zawodowym  (30 pkt). W ybrane oferty otrzym ały najkorzystniejsze bilanse z punktu widzenia 
wszystkich kryteriów oceny ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

W ykonaw cy, którzy złożyli oferty________________________________________________
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty

1.
Monika Tabor
Al. Reymonta 21/140 Warszawa

19 602,00

2.
Katarzyna Warowna
ul. Bednarska 12/11 Warszawa

19 602,00

3.
Bogusława Cerulli
ul. Rembielińska 10/50 Warszawa

22 999,68

Punktacja przyznana ofertom

Numer oferty
Liczba punktów 

w kryterium cena
Liczba punktów 

w kryterium doświadczenie
Łączna liczba 

punktów

1. 70,00 20,00 90,00
2. 70,00 20,00 90,00
3. 59,66 30,00 89,66
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