Numer postępowania: MSAP-272-5/19

Kraków, dnia 5 lipca 2019 r.

Zamawiający
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 7 i 8 zamówienia
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług eksperta ds. programu
kształcenia (Część 1 – 9) oraz eksperta d.s. metodologii i świadczenia usług doradczych (Część
10) w projekcie „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE)
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Część 1.
Roman Zhebchuk, Roztoky, ul. Golowna 46, 59111, Ukraina
Część 7.
Hubert Guz, Ul. Michałowskiego 3/1, 31 – 126 Kraków
Część 8.
Magdalena Pokora, Ul. Reduta 30c/5, 31-421 Kraków
Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu Wykonawców,
odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty

Nr części
zamówienia

Część 1.

Nazwa
(firmy) albo
imię i
nazwisko

Siedziba albo
miejsce
zamieszkania

Roman
Zhebchuk

Roztoky

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana
ofertom w każdym kryterium

Miejsce w
rankingu
ofert

I kryterium
[C]

II kryterium
[G]

ul. Golowna 46,
59111, Ukraina

60,00

40

1

60,00

40

1

60,00

40

1

Część 7.

Hubert Guz

Kraków

Ul. Michałowskiego
3/1, 31 – 126
Kraków

Część 8.

Magdalena
Pokora

Kraków

Ul. Reduta 30c/5,
31-421 Kraków
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawców, odrzucenia
ofert:
Wykonawca Roman Zhebchuk (Część 1), Hubert Guz (Część 7), Magdalena Pokora (Część 8),
którzy złożyli ofertę nr 1 w poszczególnych częściach zamówienia, nie podlegają wykluczeniu,
oferty tych Wykonawców nie podlegają odrzuceniu i Wykonawcy ci złożyli ofertę, która
została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1
p.z.p.
Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5
dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc Zamawiający będzie mógł zawrzeć
umowę 11.07.2019 r.
W związku z tym Zamawiający zaprasza na dzień 11.07.2019 r., na godzinę 12.00
wykonawców Romana Zhebchuk (Część 1), Huberta Guza (Część 7), Magdalenę Pokora (Część
8) na zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji i oświadczeniami oferty.
Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami
komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania Zamawiającemu zgodnie z art. 180
ust. 5 p.z.p.
Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie
kopii odwołania do zamawiającego upływa po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. /
czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
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podpis kierownika jednostki

