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Kraków, dnia 24.07.2018 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU 
 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 - dalej: „Pzp”) pt. 
„Świadczenie usług obligatoryjnych szkoleń warsztatowych wraz z przygotowaniem materiałów 
szkoleniowych w ramach projektu Dobry Czas na Biznes KOM 2 (Krakowski Obszar 
Metropolitalny)”. 
 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania 
i oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

Trappa Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 8/6 

10-502 Olsztyn 

Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 175 644,00 złotych 
brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) oraz w 
kryterium „doświadczenie zawodowe trenerów- szkoleniowców” otrzymał maksymalną liczbę punktów 
zgodnie z opisem kryterium zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów. 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 
w  poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 
Punkty w kryterium 

cena 
55% 

Punkty w 
kryterium 

doświadczenie 
trenerów- 

szkoleniowców 
45% 

RAZEM 

1 

Centrum Szkoleniowo – 
Konferencyjne EduKAM mgr 

Kamil Bal 
ul. Szkolna 28, 38-430 

Miejsce Piastowe 

Oferta odrzucona 

2 

Trappa Sp. z o.o., ul. 
Kościuszki 8/6, 10-502 

Olsztyn 

55 45 100 

3 

Stowarzyszenie Komunikacji 
Marketingowej SAR  

ul. Czerska 8/10, 00-732 
Warszawa 

30,68 45 75,68 

4 
AGV Sp. z o.o., ul. Damrota 

6/301,40-022 Katowice 
36,64 45 81,64 
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5 

IMMOQEE Sp. z o.o.,  
ul. Karola Chodkiewicza 3 

lok. U10, 02-593 Warszawa 

44,64 45 89,64 

6 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW 
MANAGER Pelczar Spółka 

Jawna 
ul. Wielopole 18b 
31-072 Kraków 

29,38 45 74,38 

 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


