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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni
otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębior-
stwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.

ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM
NR 1/POKL.08.01.03/2013 z 03 września 2013 r.

Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność", zwany dalej Zamawiającym, informuje, że
w prowadzonym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 15 lipca 2013 r, postępowaniu ofertowym
dotyczącym realizacji zadania: Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upo-
wszechniającej, dni otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu w przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie war-
mińsko-mazurskim, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę złożyła
firma: Biuro Handlowe „FIDELIX", Wioletta Ustyjańczuk, 10-027 Olsztyn, ul. Stare Mia-
sto 22.

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do Zamawiającego dwie oferty. Oferta firmy Biuro
Handlowe „FIDELIX", Wioletta Ustyjańczuk, 10-027 Olsztyn, ul. Stare Miasto 22. zawie-
rała najniższą cenę tj. 81 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych brut-
to) i uzyskała 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. Zama-
wiający informuje, że zamierza w dniu 23 września 2013 r. podpisać z firmą Biuro Handlo-
we „FIDELIX", Wioletta Ustyjańczuk,10-027 Olsztyn, ul. Stare Miasto 22. umowę na
wykonanie zadania Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechnia-
jącej, dni otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w
przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-
mazurskim

Zamówienie jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i
Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności",

Numer umowy: UDA.POKL.08.01.03-28-009/11-00

Poddziałanie: 8.1.3 POKL Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
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