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Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, informuje, 

iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

„Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z podziałem na cztery części: 

warsztaty gospodarstwa domowego, warsztaty stolarskie, warsztaty ogrodnicze, 

warsztaty plastyczne i małej poligrafii” 

 

 

Zamawiający, w zakresie części A, B, C oraz D postępowania dokonał wyboru ofert 

najkorzystniejszych, złożonych przez:  

 

W zakresie części A postępowania – warsztaty gospodarstwa domowego: 

Centrum Szkoleń i Projektów Piotr Wiśniewski 

ul. Wolności 30D, 43-600 Jaworzno 
 

 
Uzasadnienie wyboru  
 
Wykonawca wybrany nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta 

spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 

ofert. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części A, 

a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

 

 

W zakresie części B postępowania – warsztaty stolarskie: 

Centrum Szkoleń i Projektów Piotr Wiśniewski 

ul. Wolności 30D, 43-600 Jaworzno 
 

 

Uzasadnienie wyboru  
 
Wykonawca wybrany nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta 

spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 

ofert. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części B, 

a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

W zakresie części C postępowania – warsztaty ogrodnicze: 

Centrum Szkoleń i Projektów Piotr Wiśniewski 

ul. Wolności 30D, 43-600 Jaworzno 
 
 
Uzasadnienie wyboru  
 
Wykonawca wybrany nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta 

spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 

ofert. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części C, 

a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

 

 

W zakresie części D postępowania – warsztaty plastyczne i małej poligrafii: 

Centrum Szkoleń i Projektów Piotr Wiśniewski 

ul. Wolności 30D, 43-600 Jaworzno 
 
 
Uzasadnienie wyboru  
 
Wykonawca wybrany nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta 

spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 

ofert. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 

D, a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


