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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi, polegającą na usłudze zorganizowania i przeprowadzenia spotkań w formie moderowanej 

gry szkoleniowo - decyzyjnej dotyczącej kompetencji miękkich dla uczniów/uczennic radomskich 

gimnazjów w ramach projektu „Kreatywne zarządzanie karierą”, którego wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

ogłoszonym w dniu 04.04.2017 r. na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie 
Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, pod numerem: 58636-2017  

 
Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o:  
 
1. wyborze najkorzystniejszej oferty  - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria: cena 

(50%) oraz miejsce przeprowadzenia spotkań w formie moderowanej gry szkoleniowo-decyzyjnej 
dotyczącej kompetencji miękkich dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów (50%) uznano 
ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 
ofertę nr 2 
 
TBBROKER Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią,  
siedzib ą w Lublinie, ul. Willowa 1 lok. 6,  
Ośrodek szkoleniowy  
w Radomiu, ul. Mieszka I 22B 

• z ceną 79 000,00 zł 
• miejsce przeprowadzenia spotka ń w formie moderowanej gry szkoleniowo-

decyzyjnej dotycz ącej kompetencji mi ękkich dla uczniów/uczennic radomskich 
gimnazjów – w terenie. 

  
2.  uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria: cena (50%) oraz miejsce przeprowadzenia spotkań 
w formie moderowanej gry szkoleniowo-decyzyjnej dotyczącej kompetencji miękkich dla 
uczniów/uczennic radomskich gimnazjów (50%). 
 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty, wraz z punktacj ą 
przyznan ą ofertom w przyj ętych w niniejszym post ępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(50%) oraz miejsce przeprowadzenia spotka ń w formie moderowanej gry szkoleniowo-
decyzyjnej dotycz ącej kompetencji mi ękkich dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów 
(50%) i łączną punktacj ą: 
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres Wykonawcy 

Cena 
oferty  
w zł 

Liczba  punktów  
w kryterium – 

cena  
(50 %) 
przy 

zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt. XVII.2.1 

OGŁOSZENIA): 

C = Cb

C min

 × 
50 pkt. 

Miejsce 
przeprowa - 

dzenia spotka ń 

Liczba punktów  
w kryterium – 

miejsce przeprowa - 
dzenia spotka ń 

(50 %) 
przy zastosowaniu 

zestawienia (zgodnie 
z pkt. XVII.2.2 

OGŁOSZENIA):   
 

w terenie –50 pkt. 
na terenie szkoły – 

0 pkt. 
 

Suma 
punktów  

za 
poszczególne 

kryteria  
przy 

zastosowaniu 
wzoru 

(zgodnie z 
pkt. XVII.2.3 

SIWZ): 
 

P=PC+PM 

 
1 EWELMEDIA  

Sp. z o.o. 
ul. Gen. Meriana C. 
Coopera 12F/9 
01-315 Warszawa 

65 000,00 

 

Oferta 
odrzucona w terenie 

 

Oferta odrzucona 

 

Oferta 
odrzucona 

 

 
2 

TBBROKER  
Sp. z o.o. 
ul. Willowa 1 lok. 6 
Lublin 
Ośrodek Szkoleniowy 
Radom 
ul. Mieszka I 22B 
Radom 

79 000,00 

 

 

50,00 pkt. w terenie 

 

 

50,00 pkt. 

 

 

100,00 pkt. 

 

 
 

  Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska  

    Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


