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fhłhfh?śc'jlt- o wybo~t? ajkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej jednej z dziedzin, uznanych za
kluczowe w województwie lubelskim ( ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka)
realizowane w ramach projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników iprzedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wybór naj korzystniejszej oferty
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 92 w związku
z art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno
zm.) informuję, że naj korzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74A, lp.
20-094 Lublin

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.
Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Numer Liczba punktów

oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy w kryterium Razem liczba punktów
cenowym

1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
ASAP24 Spółka cywilna - -
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
oraz
ASAP24Spółka z o. o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

2 MERITUM Centrum Inicjatyw Lokalnych Spółka z O. o. 9,25 9,25
ul. Rynek 7
20-111 Lublin

3. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 10,00 10,00
ul. Lubartowska 74A, lp.
20-094 Lublin

4. Consultrix Krystyna Górak 6,58 6,58
ul. Mackiewicza 23 lok. 1
20-865 Lublin
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