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Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.
DAG-SZP.262.23.2018

ZATWIERDZAM
Michał Marcinkowski
Dyrektor Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 18/18/US) na świadczenie usługi
edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla
pracowników NCBR.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zamówienia na usługi społeczne do dnia 15 maja 2018 r. godz. 13:00 złożono 5 ofert.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15 maja 2018 r., godz. 14:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 2 981 758,50 zł, w tym w ramach zamówienia podstawowego 1 987 839,00
zł brutto, zaś w ramach prawa opcji 993 919,50 zł brutto.

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas

posiedzenia

komisji

przetargowej

dokonano

oceny

ofert

zgodnie

z kryteriami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu: cena za osobę za udział w indywidualnych (90
min) zajęciach dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem polskim –
20%, cena za osobę za udział w indywidualnych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego specjalistycznego z lektorem polskim – 10%, cena za osobę za udział w indywidualnych
(90 min) zajęciach dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem natywnym
– 10%, cena za osobę za udział w indywidualnych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego specjalistycznego z lektorem natywnym – 10%, cena za osobę za udział w 90 min.
grupowych zajęciach dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem polskim
– 17%, cena za osobę za udział w 90 min. grupowych zajęciach dydaktycznych z języka angielskiego
specjalistycznego z lektorem polskim - 15%, cena za osobę za udział w 90 min. grupowych zajęciach
dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem natywnym – 8%, cena za
osobę za udział w 90 min. grupowych zajęciach dydaktycznych z języka angielskiego
specjalistycznego z lektorem natywnym- 8%, cena za przeprowadzenie jednego audytu językowego
dla jednego kandydata ubiegającego się o pracę w NCBR – 2%.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Lingua Nova Sp. z o.o.
Ul. Wspólna 41 p. II
00-519 Warszawa
Cena oferty brutto:

1.

Łączna liczba zdobytych punktów: 55,14

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
Cena oferty brutto:

2.

Łączna liczba zdobytych punktów: 98,31

Archibald Sp. z o.o.
Ul. Bagno 2,
00-112 Warszawa
Cena oferty brutto:

3.

Łączna liczba zdobytych punktów: 98,41

Berlitz Poland Sp. z o.o.
Ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa
Cena oferty brutto:

4.

Łączna liczba zdobytych punktów: 69,65

Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski,
ul. Reymonta 30,
45-072 Opole
Cena oferty brutto:

5.

Łączna liczba zdobytych punktów: 27,98

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Archibald Sp. z o.o.
Ul. Bagno 2,
00-112 Warszawa
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu
i złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert i określonym w Ogłoszeniu
o zamówieniu wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 98,41 punktów.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.

