
wAW-FA.2720.4.2017

Warszawa: Usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kursów udzielania pienrszej pomocy w latach

2017 -2018. Znak sprawy WAW-F A.2720.4.20'17

oGŁoszENIE o UDzlELENlu zAMoWlENlA - usługi

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o WartoŚci szacunko-

wej do 30 000 .

SEKCJA I: ZAMAW]AJAGY

l. 1) NAzwA l ADRES: Urząd statystyczny w Warvawie, ul. 'l sierpnia 21, 02-134 \t{aBzawa, woj. mazowieckie,

tet.22 464 2317, faks 22 846 78 33.

l' 2) RoDzAJ ZAMAWAJĄGEGo: Administracja Żądowa terenowa.

sEKcJA ll : PRzEDtloT zAMÓw]ENlA

ll.1) Narua nadana zam wieniu przez zamawiającego: .Usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kur_

s w udzielania pierwszej pomocy w latach 2017-2018".

ll'2) Rodzaj zam wienia: usługi.

ll.3) określeni płzedmIotu zam vyienia:

PŻedmiotem zamÓwienia jest usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP dla pracownik w adminiskacyjno-biuro_
wych, pracodawc w i innych os b kierujących pracownikami oraz zatrudnionych na stanowiskach robotniczych a także
pzeprowadzenie kurs w udzielania pieruszej pomocy w latach 2017-2018.

ll.4) Wsp lny Słownik Zam wio't (cPv):

80510000_2 usługi szkolenia specjalistycznego.

SEKCJA lll: PROCEDURA
lll.1) TRYB UDzlELENlA zAilÓwlenln: zapylanie ofertowe.

ilt.2) TNFORTUACJE ADilIINTSTRACYJNE

Zam wienie doĘczy projektu/programu finansowanego zo ślodk u' Unii Europejskiej: nie.

ffiStaĘsĘcznego w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

lv.1) DATA UDzlELENlA zA]tÓWENlA: '.lg.o4.2o17 roku'

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAzl'ttA l ADRES YVYKoNAWGY, KTÓREilu uDzlELoNo zAT{ÓWENlAr

DELPHl BDU Dymowska-Moussa, Grabowska-Wawrzeniecka, spÓłka jawna

ul. Modli ska 6

03-216 Warszawa.

lV.5) Szacunkowa wartośÓ zam rvienaa (bez VAT): 9 590'00 zł.

lv'6) lNFoRilAcJA o cENlE ryYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTASH z NAJNźszĄ l NAJwYższĄ
cENĄ
Cena wybranej ofe y: 9 625'00 zł'

ote az najniższą ceną: 9 625'00 zł.

oferta z naiwybzą ceną: 9 890'00 zł.
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Część nr 2 - dotyczy usługi dla Uzędu Stałstycznego w Warszawie oddział w Giechanowie'

lV.1) DATA UDZIELENTA ZAilOWENIA: 13.04.2017 roku.

lv.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lv.4) NAzwA l ADRES YtlYKoNAWcY, KTÓREMu UDzlELoNo zAiloWlENlA:

DELPHl BDU Dymowska-Moussa' Grabowska_Wawzeniecka, spółka jawna

ul. Modlińska 6

03-216 Warszawa.

lv's) szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 490'00 zł.

lv.6) lNFoRMAcJA o cENlE VYYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTAcH z NAJNższĄ l NAJWYżSZĄ
cENĄ
Cena wybranei ofeńy: 539'00 zł.

ofeńa z nainiź:szą Geną: 539'00 zł.

oferta z najwyżsą ceną: 539'00 zł.

Część nr 3 - doĘGzy usługi dla ułzędu statystycznego w Warczawie oddział w ostroĘce.

lv.t) DATA uDzlELENlA zAtuÓwlENlA: 'l3.o4.2o17 roku.

lV.2) LICZBA OTRZYIIANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAzwA l ADRES YvYKoNAwcY, KTóREilU uDzlELoNo zAilÓWENlA:
DELPHl BDU Dymowska-Moussa, Grabowska-Wawrzeniecka, spółka jawna

ul. Modlińska 6

03-216 Warszawa.

lv.s) szacunkowa wańośó zamóvvienia (bez VAT): 700'00 zł.

lv.6) lNFoR]tAcJA o cENlE tll/YBMNEJ oFERw oRAz o oFERTAGH z NAJNŹszĄ l NAJWYż5ą
cENĄ
cena wybranej oferty: 1 001'00 zł.

ofeńa z nalniższą ceną: 'l 001,00 zł'

oferta z najwyźBzą ceną: 1 001'00 zł.

część nr 4 - dotyczy usługi dla Urzędu Statystycznego w Warszawie oddział w Płocku.

lv.1) DATA UDzlELENlA zAtsÓWENlA: 1g'o4'2o17 lokl.

lv.2) LICZBA OTRZYIilANYCH OFERT: 2.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lv.4) NAzl'llA l ADRES WYKoNAWGY, KTÓREMU uDzlELoNo zAilóWEN]A:
DELPHl BDU Dymowska-Moussa, Grabowska-Wawzeniecka, spółka jawna

ul. Modlińska 6

03-216 Warszawa.

lV.S) Szacunkowa wańość zamórvienia (bez VAT): 1 470,00 zl.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE yYYBMNEJ oFERw oRAz o oFERTAGH z NAJNźszĄ l NAJwYższĄ
cENĄ
cena wybranei ofeńy: 1 617'00 zł.
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oferta z najniższą Geną: 1 617'00 zł

ofurta z najwyższą c€ną: 2 000'00 zł.

Częśó nr 5 - dotyczy usługi dla Urzędu statystycznego w Warszawie oddział w Radomiu.

lv.l) DATA uDzlELENlA ZAMÓWEN|A: 13.04.2017 roku.

lV.2) LICZBA OTRZYIIIANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lv.4) NAz]'lrA l ADRES wYKoNAWcY, KTÓREMU UDzlELoNo zAtuówlENlA:

DELPHl BDU Dymowska-Moussa, Grabowska-Wawrzeniecka, SpÓlka jawna

ul' Modlińska 6

03-216 Warszawa.

lV.S) Szacunkowa wańośó zamóYvienia (bez VAT): 630'00 zł.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE ryYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTAcH z NAJN!ższĄ l NAJWYżsZĄ
cENĄ
Cena wybranej ofurty: 693'00 zł.

ofeńa z najniższą ceną: 693,00 zł.

ofeńa z najwyższą Geną: 693'00 zł'

część nr 6 - dotyczy ugługi dla Uzędu StatysĘcznego w Warszawie oddział w siedlcach.

tv.l) DATA uDzlELENlA zAilÓWENlA: 1g'o4.2o17 loku'

lV.2) UCZBA OTRZYI{ANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAzwA l ADRES wYKoNAWcY, KTÓREilU UDzlELoNo ZAMÓWEN|A:

DELPHl BDU Dymowska-Moussa' Grabowska-WawŻeniecka, spÓlka jawna

ul. Modlińska 6

03-216 Warszawa.

lV.5) Szacunkowa wańośó zamówienla (bez VAT): 1 12o,oo zl.

lV.6) lNFoRtuAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNźszĄ I NAJwYższĄ
cENĄ
Cena wybranej oferty: 1 232,00 zł.

ofeńa z najniższą cenąi 1 232,oo zl'

oferta z naiwyźszą ceną: 1 232,00 zł.


