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Warszawa: Usługa przeprowadzenia szkoteń pt.: ,,Doskonalenie umiejętności interpe.rsonalnych ankiete-
rów _ skutecznJkomuńikacja, techniki wywierania wptywu i perswazji, radzenie sobie ze stresem" oraz

,,Efektywna obsługa ktienta z uwzgtędnieniem sytuacji trudnych i konfliktowych''.

Zn a k sp rawy WAW-WA .2720.38.2019

oGŁoszENlE o uDzlELENlu ZAMÓWIENIA - usługi

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunkowej do 30 000 €.

SEKCIA I: ZAMAWIA!ĄCY

l. 1) NAZWA l ADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, u[' 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, woj. mazowieckie,
tet.22 46423 15, faks 228467833.

l. 2) RoDzA, zAMAWlArĄcEGo: Ad mi nistracja rządowa terenowa.

sEKclA lt: PRzEDMloT ZAMÓWENIA

!l.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: ,,Usługa przeprowadzenia szko[eń pt.: ,,Doskona[e-
nie umiejętności interpersonalnych ankieterów - skuteczna komunikacja, techniki wywierania wpływu
i perswazji, radzenie sobie ze stresem" oraz,,Efektywna obsługa ktienta z uwzględnieniem sytuacji trud-
nych i konfliktowych"".

ll.z) Rodzai zamówienia: usługa.

ll3) okreśtenie przedmiotu zamówienia:

Część 1: Przeprowadzenie szkolenia pt.: ,,Doskonalenie umiejętności interpersonalnych ankieterów -
skuteczna l<omunikacja, techniki wywierania wpływu i perswazji, radzenie sobie ze stresem''.
Część 2: Przeprowadzenie szkolenia pt.:,,Efektywna obsługa klienta Z uwzględnieniem sytuacji trudnych
i konfliktowych".

ll.ł) Wspótny Słownik cPV:

80511000-9 Usługi szko[enia persone[u.

SEKCIA Ill: PROCEDURA

lll.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓWlENlA: zapytanie ofertowe.

r r r.2) r N FoRMACTE ADMr NTSTRACYTN E

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Część Nr 1: Przeprowadzenie szkolenia pt.: ,,Doskonalenie umiejętności interpersonalnych ankieterów -
skuteczna komunikacja, technikiwywierania wphywu i perswazji, radzenie sobie ze stresem".

IV.l) DATA UDztELENlA ZAMÓWIENlA: 03.09.2019 rok.

N.2) LTCZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

ru.ł) NłzWA lADRES WYKoNAWcY, KrÓREMu UDzlELoNo zAMÓWlENlA

Centrum Szkoleń i Rekrutacji Magdalena Piku[ska, u[. 3 Maja 10l1,37-500 Jarosław.

lV.5) szAcUNKoWA WARTośĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT): 8 000,00 zł.



WAW-WA.2720.38.201.9
N.6) lNFoRMAc|A o cENlE uIYBRANE, oFERw oRAz o oFERTAcH z NA'NtższĄ l NArt^'Yższ4 crru4

Cena wybranej oferty:7 152,00 zŁ

oferta z nainiższą ceną: 7 152,00 zł

ofeńa z najvlyższą ceną: 32 500,00 zł.

Część 2: Przeprowadzenie szkolenia pt.:,,Efektywna obsługa klienta z uwzględnieniem sytuacjitrudnych
i l<onfliktowych".

N.1) DATA UDzlELENlA zAMÓWlENIA: 03.09.2019 rok.

N.2) LTCZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

N3) LTCZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

!V.4) NAZWA lADRES t^'YKoNAWcY, lrÓnpnłU UDzlELoNo ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoteń i Rekrutacji Magdalena Piku[ska, ut.3 Maja 10l1,37-500 Jarosław.

N.5) szAcUNKoWA WARTośĆ ZAMÓWENIA (bez VAT): 6 000,00 zł.

N.6) lNFoRMAcrA o cENlE WYBRANE, oFERTY oRAz o oFERTACH z NArN!ższĄ l NArurYższ4 crru4

Cena wybranej oferty: 5 440,00 zł

oferta znajniższąceną: 4 813,Ż0 zŁ

oferta zni1wyższą ceną:26 000,00 zł.


