Świlcza, dn. 13.02.2013r.
Dotyczy: DREAM/POIG/ZO/1/13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

Stworzenie zróżnicowanej poziomowo bazy pytań z języka angielskiego lotniczego
i technicznego
DREAM/POIG/ZO/1/13 Z dnia 04.02.2013r.

Firma DREAMLINE zawiadamia, że w postępowaniu w drodze zapytania ofertowego na
Stworzenie zróżnicowanej poziomowo bazy pytań z języka angielskiego lotniczego i technicznego
wpłynęły następujące oferty:
Oferta numer 1 od firmy FC FLYERS S.C. P.Jagiełło, D.Sydor:



Wpłynęła 11.02.2013r.



Cena netto: 9 900 zł



Zawierała nieaktualne wpisy do Ewidencji Działalności Gospodarczej członków spółki cywilnej.
Ostatnie zmiany we wpisach obu członków spółki cywilnej według CEIDG zostały zgłoszone
08.01.2013r.. Zeskanowane przesłane wpisy są z dnia 17.01.2011r. Z powodu oczywistej
najprawdopodobniej nieumyślnej pomyłki prostej do wyjaśnienia - oferta nie została
odrzucona.
Wpisy są dostępne pod adresami:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=b5d9ef3f-8134-4db092bd-7a4679f9a61c
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=9ce18450-054c-4c9eba79-a41890a17b89

DREAMLINE Marcin Szpecht
Świlcza 401
36-072 Świlcza

Tel. 662071938
Faks (17)7834171
www.dreamline.pl

Oferta numer 2 od firmy SAYTECH Marek Sitek:



Wpłynęła 11.02.2013r.



Cena netto: 8 960 zł



W ofercie podano niepoprawne oznaczenie przedsiębiorcy – niezgodne z wpisem do CEIDG.
Wpis jest dostępny pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=4fd1b5b6-29f0-4be98834-127044beb4e4
Z powodu oczywistej najprawdopodobniej nieumyślnej pomyłki wynikającej z przeniesienia
wpisu z EDG do CEIDG - oferta nie została odrzucona.

Oferta numer 3 od firmy Kursy Językowe- Robert Szymiec



Wpłynęła 11.02.2013r.



Cena netto: 11 900 zł



Zawierała nieaktualny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej datowany na 15.02.2007r.
Aktualny wpis nie wskazuje aby oferent miał prawo do wykonania zlecenia, gdyż jedynym
wpisanym przedmiotem działalności w aktualnym wpisie do ewidencji dostępnym w CEIDG jest
nauka języków obcych. Wpis jest dostępny:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=285d09e6-7038-4de8-9d450e6ce13fb3b9

Z powodu najprawdopodobniej nieumyślnej pomyłki łatwej do wyjaśnienia, wynikającej
z przeniesienia wpisu z EDG do CEIDG - oferta nie została odrzucona.


W ofercie podano niepoprawne oznaczenie przedsiębiorcy – niezgodne z wpisem do CEIDG.
Z powodu oczywistej najprawdopodobniej nieumyślnej pomyłki wynikającej z przeniesienia
wpisu z EDG do CEIDG - oferta nie została odrzucona.
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Tabela oceny punktowej firm spełniających kryteria udziału w postępowaniu:
Streszczenie oceny ofert
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

SUMA

Kryterium

Cena
RAZEM
(netto)

(Cena)
100%

100%

1

FC FLYERS S.C. P.Jagiełło, D.Sydor:

9 900

90,51

90,51

2

SAYTECH Marek Sitek

8 960

100,00

100,00

3

Kursy Językowe - Robert Szymiec

11 900

75,29

75,29

Oferta firmy SAYTECH Marek Sitek była najtańsza i uzyskała największą liczbę punktów wśród firm
spełniających minimalne warunki udziału w postępowaniu. Zapraszamy przedstawiciela firmy w najbliższym
dogodnym terminie do negocjacji i podpisania umowy o świadczenie usług, do siedziby firmy DREAMLINE tj.
Świlcza 401, 36-072 Świlcza /k Rzeszowa
Pozostałych potencjalnych wykonawców, zapraszamy do współpracy w przyszłości. Prosimy śledzić
stronę http://www.technicalenglish.eu/zapytania-ofertowe, gdzie będą publikowane przyszłe oferty.

Z wyrazami szacunku
Marcin Szpecht

Otrzymują:
1.
2.
3.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty
http://www.technicalegnlish.eu/zapytania-ofertowe
a/a
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