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następującą ofertę:

Numer oferĘ N*zwisko WykonawcJ- Liczba Bunktów

1 Katarzyna Stelmaszuk
ul. Klonowa 2

21_500 Biała Podlaska

100

Część nr 2
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał

następującą ofertę:

Numer oferty Nazwisko WykonawcY Liczba punktów

Ż Monika Romanowska
ut. Chłodna 19

21-500 Biała Podlaska

100

INFoRMACJAowYBoRzENAJKoRZYSTNIEJSZEJ0FERTY

Zgodniezart.9Żustawyzdnia29styczniaŻoo4r.PrawozamÓwieńpublicznych(D".U.
zŻa7or., Nr 113, poz'759 z poĄ zm.; oyrektor Zespołu Szkót Zawodowych nr 1 im' Komisji

Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej

wprzepisach *V6an'"frira iodstawie art 11 ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo

Zamowień Publicznych (D".U.z 2010 r., Nr 1t:, poz.759 zsńźn) na: Pełnienie funkcji

kierownika oraz asystenta szkotnego projektu pt.: ,,Zdabądź doświadczenie zawodowe'"

wspołfinansowanego zę Środkow Und nuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet Ix- Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach Działanie g.z. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego.

9:ęse :'1 ^-'__ nrn rłefłznnvln w t ieograniczonego Zamawiający wybrał
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nl

Uzasadnienie wyboru:
WpĘnęła jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału

w postępowaniu, a jego oferta jest €odna ze Speóyfikacją Istotnych Warunków Zamowienia'

Cęna oferowana pŁć, wybranego Wykonawcę *i.s.i się w kwocie przeznaczonej przęz

Zamawiającego na sfi nansowanie zamówienia'

Uzasadnienie wyboru:
Wpłynęła jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta. Wykonawca spełnia wszystkie waruŃi udziału

w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna ze Speóyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia'

Cena ofęrowana pirł, wybranego wykonawcć '*.s.i się w kwocie przeznaczonej ptz'ez

Zamawiającego na sfinansowanie zamówięnia'

,7-óob ądź doświ adczenie z awo doweo

I'ider prqektu: Zespoł Szkoł Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

por*rriiii"w",Zespoł Szkoł im. Adama Naruszewicza w Janowie Pod1askim
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Zarviadomienie o wykonawcach rktórzy zostali wykluczeni i odrzuceni;

Zamawiający na podstawie art. ?' *?;ĘT;la*y p1e inro.Inu: e, iŻ żaden wykonawca nle

został wykluczony z postępowania i zadnioferta nie została odrzucona'

Termin podpisania umowy w sprawie nin. zamówienia publicznego: 10.07.2013r .godz' 09'00

w siedzibie Zamawiającego',

Na oodstawie ań. 27 ust 2 ustawy 'Zamawiający 
ząda

pisńa faxem lub drogą elektroniczną'

,rZdobądź doświadczenie zawodowe'

Lider projeHu: Zespoł SzkołZawodowych* r i* Komisji EdukacjiNarodowej w Białej Podlaskiej

rrr*ru, prriuwurzespoł Szkoł im. Adama Naruszęwicza w Janowię Podlaskim

potwierdzenia otrzymania niniejszego
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