Warszawa, 2011-12-21

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy zapytania ofertowego do projektu „Uczę informatyki z pasją” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., którego przedmiotem zamówienia jest
wynajem sal szkoleniowych, w tym komputerowych, tj.:
•

•
•

3 sale komputerowe ze stanowiskami na 20 osób + stanowisko dla prowadzącego, wyposażone
w projektory multimedialne, dostępne w godzinach 8.00-16.20 w soboty lub niedziele 2 razy w
miesiącu w okresie od stycznia 2012 r. do kwietnia 2013 r. z wyłączeniem okresu lipiecwrzesień 2012 r.
3 sale szkoleniowe na 20 osób dostępne w godzinach 8.00-13.30 w weekendy, 2 razy w
miesiącu, w okresie od stycznia 2012 r. do kwietnia 2013 r. z wyłączeniem okresu lipiecwrzesień 2012 r. wyposażenie: każda sala laptop + projektor multimedialny,
1 sala szkoleniowa na 60 osób, dostępna w godzinach 13.40- 15.15, wyposażona w laptop +
projektor multimedialny, dostępna w weekendy, 2 razy w miesiącu, w okresie od stycznia 2012
r. do kwietnia 2013 r. z wyłączeniem okresu lipiec-wrzesień 2012 r.

W dniu 14 grudnia 2011 r. zapytania ofertowe zostały przesłane drogą mailową do następujących firm
zajmujących się wynajmem sal szkoleniowych:
1. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Szczęśliwicka 33a
02-353 Warszawa
liceum@pjwstk.edu.pl

2. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
siarkowski@vizja.pl

3. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
rektorat@wwsi.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. AP-EDUKACJA
ul. Chmielna 26/12A
00-020 Warszawa
warszawa@apedukacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zapytania ofertowe zamieszczone zostały również na stronie internetowej projektu
www.informatykazpasja.vizja.pl, na stronie Organizatora www.vizja.net
oraz wywieszone na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych
w Warszawie przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa.
W wyniku zapytania do dnia 21 grudnia 2011 r. wpłynęła jedna oferta:
1. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
na kwotę 35018,10 zł
Oferta złożona do przedmiotowego postępowania spełnia wymagania Zapytania
Ofertowego. Zamawiający analizując ofertę oraz uwzględniając kryteria zawarte w zapytaniu, mając
na względzie kryterium cenowe wybrał ofertę nr 1. Serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za udział w procedurze zapytania ofertowego.
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