
 

 

 

                                                     Warszawa, dn. 02 lipca 2021 r. 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w związku z  realizacją zadania 21 
pn. „Podnoszenie kompetencji językowych kadry uczelni” projektu pn. „NERW 2 PW 
Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (Nr POWR 03.05.00-00-Z307/18), zgodnie z  Wytycznymi 
w  zakresie kwalifikowalności wydatków w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014 – 2020. 
 

Przedmiot zamówienia: „Usługa polegająca na kompleksowej organizacji w  celu 

zapewnienia udziału w zagranicznym kursie z  języka angielskiego na Malcie dla 

pracowników administracyjnych”, Sygn. postępowania: SJO/ZP/33/2021 

 

Niniejszym zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert przesłanych w postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. usługi,  jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę przesłaną przez Wykonawcę Centrum Tłumaczeń, Doradztwa                     
i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce. 

Oferta przesłana przez firmę Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC 
sp.  z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce, zawiera najniższą cenę spośród 
wszystkich przesłanych ofert, które nie podlegają odrzuceniu. 

 

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w ww. 

postępowaniu, ofertę przesłali niżej wymienieni Wykonawcy. 

Tabela nr 1.  Wykaz wykonawców, którzy przesłali oferty: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy Termin Wartość brutto 
za 1 osobę 

1. 

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa  i 

Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o.                   

ul. Warszawska 49 lok. 50                                    

25-531 Kielce 

Zapewnienie uczestnictwa w  
2- tygodniowym kursie z 

języka angielskiego w 
terminie 05.07 - 31.07.2021 

3.000,00 zł 

Zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania na czas 
trwania kursu z języka 

angielskiego w terminie 05.07 
- 31.07.2021 

7.083,00 zł 

Zapewnienie uczestnictwa w  
2-tygodniowym kursie z 

języka angielskiego w 
terminie 02.08 - 31.08.2021 

3.000,00 zł 

Zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania na czas 

trwania kursu z języka 
angielskiego w terminie 02.08 

- 31.08.2021 

7.536,00 zł 



 

 

 

Zapewnienie uczestnictwa w  
2-tygodniowym kursie z 

języka angielskiego w 
terminie 03.09 - 01.10.2021 

3.000,00 zł 

Zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania na czas 
trwania kursu z języka 

angielskiego w terminie 03.09 
- 01.10.2021 

6.630,00 zł 

 

2 

Cool and Learn 

Mikołaj Bukal 

ul. Kubiny 6 

41-710 Ruda Śląska 

Zapewnienie uczestnictwa w  
2- tygodniowym kursie z 

języka angielskiego w 
terminie 05.07 - 31.07.2021 

4.050,00 zł 

Zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania na czas 
trwania kursu z języka 

angielskiego w terminie 05.07 
- 31.07.2021 

3.150,00 zł 

Zapewnienie uczestnictwa w  
2-tygodniowym kursie z 

języka angielskiego w 
terminie 02.08 - 31.08.2021 

4.050,00 zł 

Zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania na czas 
trwania kursu z języka 

angielskiego w terminie 02.08 
- 31.08.2021 

3.150,00 zł 

Zapewnienie uczestnictwa w  
2-tygodniowym kursie z 

języka angielskiego w 
terminie 03.09 - 01.10.2021 

3.600,00 zł 

Zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania na czas 
trwania kursu z języka 

angielskiego w terminie 03.09 
- 01.10.2021 

2.475,00 zł 

Niniejszym informujemy, iż Zamawiający odrzucił w niniejszym postępowaniu ofertę niżej 
wymienionego wykonawcy, tj.: Cool and Learn Mikołaj Bukal, ul. Kubiny 6, 41-710 Ruda 
Śląska – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. nie 
przedłożył dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień do 
prowadzenia kursów nauki języka angielskiego.  

 

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie, cena najkorzystniejszej oferty 
przekracza środki przewidziane przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                         

                                                                      Dyrektor Studium Języków Obcych PW 

                                                                    /-/ mgr Lucyna Skwarko 


