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Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa 
e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, 22 270 70 69 

NIP: 5252783949   REGON: 382836515 

Warszawa, dnia 12.10.2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP/18/2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

kompleksową organizację wyjazdowego szkolenia warsztatowego 

„Budowanie relacji oraz umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji 

w dynamicznym środowisku pracy” 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  sprawy ABM-ZAKUP/18/2021, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

Kornelia Jeleń 
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  

Golden Training Kornelia Jeleń 
Al. Stanów Zjednoczonych 53/533 

04-028 Warszawa 

Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym na składanie ofert, 

tj.  do  dnia  29.09.2021 r.  do godz. 10:00 w niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty: 

LP. 
FIRMA [NAZWA] 

ADRES 
WYKONAWCY 

Cena brutto za przedmiot 
zamówienia  

(w zł brutto) 

i otrzymane punkty 
w ramach kryterium 1 

Cena (C) 

 
 

Doświadczenie trenerów 

 i otrzymane punkty  
w ramach kryterium 2 (W1) 

  

OTRZYMANE 
PUNKTY 

 
maksymalnie 

100 pkt 

1 

Brainstorm Group 
Sp. z o.o. 

ul. Feliksa Perla 
10 

41-300 Dąbrowa 
Górnicza 

Cena 

68 950,00 zł brutto 

 

77,81 pkt 

20 pkt 97,81 

2 

Kornelia Jeleń 
prowadząca 
działalność 

gospodarczą pod 
firmą Golden 

Training Kornelia 
Jeleń 

Al. Stanów 
Zjednoczonych 

53/533 
04-028 Warszawa 

Cena 

 

67 060,00 zł  

 

80,00 pkt 

20 pkt 100,00 
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SUN&MORE Sp. 
z o.o. 

ul. Madalińskiego 
8 lok. 215 

70-101 Szczecin 

Cena 

40 698,00 zł  

 
 

Oferta odrzucona 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę: SUN&MORE Sp. z o.o. nie spełnia warunków określonych 
w Zapytaniu ofertowym, tj. Wykonawca zaoferował lokalizację hotelu (obiektu) w odległości 17 km 
od siedziby ABM oraz w sposób nieprawidłowy wypełnił Wykaz osób (trenerów) skierowanych 
do realizacji zamówienia, natomiast z załączonych dokumentów nie wynikało, aby osoby 
te spełniały warunki postawione w Zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym oferta podlega 
odrzuceniu w oparciu o pkt. 15.6. oraz 15.14. Zapytania ofertowego. 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt 10 Zapytania ofertowego Zamawiający ocenił ofertę. Dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: Oferowana Cena (C) – 80%, 

Doświadczenie trenerów (D) – 20%, razem maksymalnie 100% (100 pkt). Za najkorzystniejszą 

Zamawiający uznał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie 

z wyliczeniem określonym w pkt 10.4 Zapytania ofertowego. 

 

Oferta Wykonawcy Kornelia Jeleń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Golden Training 
Kornelia Jeleń, Al. Stanów Zjednoczonych 53/533, 04-028 Warszawa zawiera wszystkie 
dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, niezbędne do jej złożenia, potwierdzające 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskała największą ilość 
punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. łącznie uzyskała 100 pkt. 
 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Z up. Kierownika Zamawiającego) 
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