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Zamawiający
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- Iłłojewódzki Urzqd Pracy

Dotyc4l: postępowartia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w Ębie
przetargu nieograrticzonego na świadczenie usługi eksperta wspierajątego zespd
projeMowy ,,Podlaskiego Obserwatorium Rynlat Pracy i Prognoz Gospodarcrych", prajeWu
realizowanego w okresie 0I.07.2008 r. - 3I.03.20I3 r., współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Prograłtu operacyjnego Kapitał Ludzk 2007-2013,
Priorytetu WII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.] Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziatania 8.I.4 Przewidywanie zmiany goryodarczej

Informacj a o wyborze oferty najkorzystniej szej.

Zamauńający po dokonaniu oceny oferty złoŻanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 92 ust. l Ustawy z drua 29 stycznta 2004 r. Prawo zamówieh
publicznych (tekst jednolity Dz.U.22007 r.Nr223,po2.1655, dalej ustawaPZP), informuje
co następuje:

W postępowaniu złożona zostńa jedna ofeńa:
1) ofetaNr 1: Adam Tomanekul. Wiejska 4N21, |5-352 BiĄstok

Zamawiający zgodnie z art.9l ust. l Ustawy PZP dokonał ocęny oferty nie podlegającej
odrzuceniu w tym postępowaniu w oparciu o kryteria i sposób oceny ofert ustalone w ust. 17
sIwZ (kryterium ,,C,, _ cena ofertową kryterium ,'K,, _ koncepcja bazy informacyjnej
zawierającej ,,mapę regionaln{, i |4 ,,map lokalnych'' dla kazdego z powiatów wojewódawa
podlaskiego).

Zamawiający jako najkorzystniejszą w tym postępowaniu wybrał ofertę Nr l Wykonawcy:
Adam Tomanek ul. Wiejska 4N2|,15-352 BiĄstok
Poniżej Zamawiający przedstawia szczegółowe uzasadnienie wynikow oceny oferty nie
podlegającej odrzuceniu w Ęm postępowaniu.
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Zgodrue z art.94 ust. l Ustawy PZP Zamawiający w terminie nie krótszym ruż7 dil od dnia
przekazania Wykonawcomzavłtadomienia o wyborze oferty i nie pózrriej niżprzed upływem
terminu zvtięanta ofertą wezwie Wykonawcę, który złozył ofertę najkorzystniejszą w Ęm
postępowaniu' tj. Pana Adama Tomanką zarieszkałego. ul. Wiejska 4N2|, 75-352
Białystok do zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
W przypadku braku mozliwości zawarcia umowy przed upływem terminu zvtiązania ofertą
Zamawiający zgodrue z wt.94 ust. l a Ustawy PZP zawrze umowę po terminie zwięania
ofertąz zachowaniem warunków określonych w wyżej wymienionym przepisie.
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