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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dna 29 stycznia 2004r. - Prawo
zam6wieri publicmych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z p6in zm.\
zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wyb6r szkoly jgzykowej, kt6ra przeprowadzi szkolenie jgzykowe dla beneficjent6w
ostatecmych projektu pt. :

,,Lepsze jutro - wyr6wnanie szans edukacyjnych ucznidw z gmin Starcza
i Blachownia".

Program realizowany jest w ramach poddzialania 9. 1.2 Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki.

Jako najkorzystniejszqwybrano ofertg nr I

LEARNING SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.
Al. Solidarnorici 117, fi)-140 Warszawa

hrnktacja w poszczeg6lnych kategoriach
- cena - 40 pk{
- do5wiadczenie oferenta w realizac.ii szkoleri jgzykowych przy

wykorzystaniuplatformye-leamingowej - 30 pkt
- doiwiadczenie oferenta w realizacji projelt6w finansowanych z EFS - 30 plirt

Punlrtacja pozostalych zlo2onych ofert:
Oferts nr 2
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michalowski
ul. Urtanowska 32/4,60-647 Pozrrah
- cena - 33,97pkt
- do6wiadczenie oferenta w realizacji szkoleri jgzykowych przy

wykorzystaniuplatformye-leamingowej -30pkt
- doSwiadczenie oferenta w realizacji projekt6w finansowanych z EFS - 30 pkt



Oferta nr 3
Centrum Jgzykowe ,,IDEA" Sp. z o.o.
Stary Rynek 71 /72. 6l -722 Poznair
- cena
- doSwiadczenie oferenta w realizacji szkolerijgzykowych przy

wykorzystaniu platformy e - leamingowej
- do5wiadczenie oferenta w realizacji pmjekt6w fimnsowanych z EFS
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- 21,43 pkt

- 30 pkt
- 30 pkt

Srodki ochrcny prawtrej
Od niniejszej c4nnoSci przysluguja Srodki octnony prawnej okreSlone w ustawie z dnia 29
styczia 2004 roku Prawo zarnowiei publiczrych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z p6 . n]-)
- czr6u vl ,,Jrooxr ocmony prawnel
Wobec czannofci podjetych przez Zarnawiajqpego w toku postg)owania oraz w przypadku
z?dji€'h?fiia prznz zanawiajepego czynnoSci, do kt6rych jest zobowiqTany na podstawie usta\ty,
moara wniesd protest do Zaitawiajecego.
Plotest wnosi siQ w terminie 7 <lni od dnia, w kt6rym powzigto lub mo2na powziqC wiadomodd
o okolicznoSciach stanowi4cych podsawq jego uniesieoia.

OtrzynujA
l� Leaming Systems Poland Sp. z o.o.

Al. SolidamoSci 1 I 7, 00- I 40 Warszawa
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michalowski
ul. Urbanowska 3214, 60-647 Pozrafi
Centrum Jgzykowe IDEA Sp. z o.o.
Stary Rynek 7ll72,6l-772 Poznan
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