
 

 

 

 

Poznań, 28 lutego 2018 r.  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy postępowania: nr 3/2018/ZMP/Pl-No-Ua 

Przedmiotem zapytania ofertowego była usługa tłumaczenia szeptanego wraz z wypożyczeniem urządzeń do tłumaczenia 

szeptanego, w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie”. 

Postępowanie było prowadzone zgodnie z:  

1. Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

2. oraz wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego. 

Zamawiający, Związek Miast Polskich w Poznaniu, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, informuje, że w postępowaniu na usługę 

tłumaczenia szeptanego wraz z wypożyczeniem urządzeń do tłumaczenia szeptanego, prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego, wybrano jako najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny (cena – 100%), ofertę następującego Wykonawcy: 

Agence Gemra Anna Gemra, ul. Rakowiecka 32a/lok.40, 02-532 Warszawa 

Zamawiający – Związek Miast Polskich informuje, że w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

L.p Nazwa oferenta 
Liczba punktów; 

Kryterium – cena 100% 

1 Agence Gemra Anna Gemra, ul. Rakowiecka 32a/lok.40, 02-532 Warszawa 100 

2 Tłumaczenia „In Extenso” Barbara Maciąg, ul. Olchy 6, 04-837 Warszawa 90,81 

3 Syncom Wiktoria Zwolenik, ul. Wyzwolenia 29, 42-690 Połomia 85,90 

4 Lidex, sp. z o.o., ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa 80,84 

5 Centrum Szkoleniowe IDEA Group Małgorzata Gąsińska, ul. A9 11, 32-086 Węgrzce 74,40 

Oferty spełniły wszystkie wytyczne i wymagania określone przez Zamawiającego w „zapytaniu ofertowym”. Wyboru dokonano 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie oceny dokonanej zgodnie ze sposobem oceny ofert określonym w 

niniejszym zapytaniu. 

Związek Miast Polskich przystąpi do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia w zakresie usługi tłumaczenia szeptanego wraz 

z wypożyczeniem urządzeń do tłumaczenia szeptanego, w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia 

efektywności energetycznej na Ukrainie”, którego oferta zostały wskazana jako najkorzystniejsza uzyskując maksymalną liczbę 

punktów - 100.  

Data: 28.02.2018  r.  

Z poważaniem 

 

Alicja Grenda 

Z-ca Dyrektora Biura ZMP 

 

podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego 

 


