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Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.  

 

 

Wykonawcy – uczestnicy 
przedmiotowego postępowania  

(sygnatura sprawy: 01/DE/Z/16) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wybór 
agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na  stanowiska inżynierskie, programistów i inne 
w Instytucie Lotnictwa 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164/, zwaną dalej ustawą Pzp, informuje: 

 

1. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy: 

1) w zakresie części I i II jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę: VENATOR HR 

Maria Podpłomyk, ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław. 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania 
oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę 

punktów (100 punktów w zakresie części I i II zamówienia). 

2) w zakresie części III-V jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę: Outworking 
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań. 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania 

oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę 
punktów (100 punktów w zakresie części III-V zamówienia). 

 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

L.p. 

Nazwa (firma) 
Wykonawcy  

oraz siedziba albo  
adres Wykonawcy 

Cena brutto 

punktacja w 
kryterium-50% 

Okres gwarancji  

punktacja w kryterium 
-30% 

Treść raportu 
(rozszerzona) 

punktacja w 
kryterium-20% 

Łączna 
punktacja 

I część zamówienia 

1. 

VENATOR HR Maria 
Podpłomyk, ul. Św. 

Jerzego 1a, 50-518 
Wrocław 

17 640,00 PLN 

(50 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
100 pkt 

II część zamówienia 

1. 

VENATOR HR Maria 
Podpłomyk, ul. Św. 

Jerzego 1a, 50-518 
Wrocław 

30 600,00 PLN 

(50 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
100 pkt 
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2. o terminie, określonym zgodnie z ustawą, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.  

 

Zamawiający informuje, że: 

- w zakresie części I i II zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie; 

- w zakresie części III-V zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

 

III część zamówienia 

1. 

Outworking Sp. z 

o.o. Sp. k., ul. 
Langiewicza 2/10, 61-

502 Poznań 

118 112,40 PLN 

(50 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
100 pkt 

2. 

VENATOR HR Maria 

Podpłomyk, ul. Św. 
Jerzego 1a, 50-518 

Wrocław 

154 800,00 PLN 

(38,15 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
88,15 pkt 

IV część zamówienia 

1. 

Outworking Sp. z 

o.o. Sp. k., ul. 
Langiewicza 2/10, 61-

502 Poznań 

210 588,00 PLN 

(50 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
100 pkt 

2. 

VENATOR HR Maria 
Podpłomyk, ul. Św. 

Jerzego 1a, 50-518 

Wrocław 

276 000,00 PLN 

(38,15 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
88,15 pkt 

V część zamówienia 

1. 

Outworking Sp. z 
o.o. Sp. k., ul. 

Langiewicza 2/10, 61-

502 Poznań 

14 770,80 PLN 

(50 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
100 pkt 

2. 

VENATOR HR Maria 
Podpłomyk, ul. Św. 

Jerzego 1a, 50-518 
Wrocław 

21 780,00 PLN 

(33,90 pkt) 

12 miesięcy 

(30 pkt) 

tak  

(20 pkt) 
83,90 pkt 


