DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W WAŁBRZYCHU

RAZ/2911/AKM//04/30/2010
Wałbrzych, 29 marca 2010 r.

W dniu 29 marca 2010 roku podczas posiedzenia Komisji Przetargowej działającej
przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu rozstrzygnięto zamówienie
publiczne nr 30/2010 realizowane w trybie przetargu nieograniczonego dot. wynajmu sali
konferencyjnej oraz usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkao informacyjnych
z beneficjentami realizującymi projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Realizacja niniejszego zamówienia ma byd zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia znajdującym się w pkt III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do niniejszego
zamówienia.
Poniższa tabela przedstawia nazwy i adresy Wykonawców uczestniczących w/w
postępowaniu publicznym oraz ceny złożonych przez nich ofert ,a także ocenę punktową tych
ofert.
L.P.

1.

2.

NAZWA I ADRES
WYKONAWCY

ANASIS Group
Karolina Kraśińska
l. Ceramiczna 29 lok. 58
03-126 Warszawa
Art. Hotel Sp. z o.o.
Ul. Kiełbaśnicza 20,
55-011 Wrocław

CENA BRUTTO
CENA ZA
OFERTY ZA
JEDNORAZOWY
USŁUGĘ
WYNAJEM SALI
GASTRONOMICZNĄ KONFERENCYJNEJ
NA JEDNEGO
I SZATNI/punkty
UCZESTNIKA/punkty
38,00 złotych
3949,99 złotych
brutto/40,08
brutto/15,19
30,46 złotych
brutto/50,00

1200,00 złotych
brutto/50,00

OCENA
W
PUNKTACH

55,27 pkt

100,00 pkt

Zgodnie z powyższą tabelą ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Art. Hotel Sp. z o.o.
z Wrocławia i jest ona wybrana przez Zamawiającego do realizacji zamówienia publicznego
nr 30/2010.
Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. informuje, że na podstawie art. 94
ust. 2 pkt 3 oraz pkt 3 lit. a ustawy pzp. zawrze umowę przed upływem terminów, o których mowa
w art. 94 ust. 1 ustawy pzp. W wyniku w/w postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty,
ani też nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego z Wykonawców. Dodajmy, iż
postępowanie to jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy pzp. oraz było prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego i w związku z czym Zamawiający może zawrzed umowę, zgodnie
z wcześniejszymi zapisami.

