
 
 
 
 
 
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST  
ul. Langiewicza 22  
35-085 Rzeszów   
 
                                                                                                             Rzeszów dn. 14.11.2016r.  

 
 

POWIADOMIENIE   
o wyborze najkorzystniejszych ofert 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszych 
ofert na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grupowego poradnictwa 
zawodowego, pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego dla osób 
niepełnosprawnych, uczestników projektu „Twój los w Toich rękach” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informujemy, iż 
najkorzystniejsze oferty złożyły:   
 

Zadanie częściowe nr 1. Grupowe poradnictwo zawodowe  

Justyna Cuże 
ul. Bochenka 25C/320, 30-693 Kraków   
Cena oferty: 3 264,00 zł   
 
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu 
ofertowym z dnia 04.11.2016r.: cena oferty - 100%. Do postępowania wpłynęła jedna ważna 
oferta.   
 
Oferty odrzucone:  

1. Grupa MPD Sp. z o.o   
ul. Bernardyńska 11, 30-069 Rzeszów   

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  
 
Zadanie częściowe nr 2. Grupowe poradnictwo zawodowe 

INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.   



 
 
ul. 3 – go Maja 13, 38-200 Jasło       
Cena oferty: 3 200,00 zł  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu 
ofertowym z dnia 04.11.2016r.: cena oferty - 100%. Do postępowania wpłynęła jedna ważna 
oferta.   
 
Oferty odrzucone:  

1. Grupa MPD Sp. z o.o   
ul. Bernardyńska 11, 30-069 Rzeszów   

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  
 

Zadanie częściowe nr 3. Wsparcie psychologiczne 

Jolanta Dusza – Przychodzeń  
zam. Osiedle Centrum A 14/11, 31-925 Kraków     
Cena oferty: 6 400,00 zł  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu 
ofertowym z dnia 04.11.2016r.: cena oferty - 100%. Do postępowania wpłynęła jedna ważna 
oferta.   
 
Oferty odrzucone:    

1. Damian Służałek  
ul. Zagonów 13, 30-328 Kraków   

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału  
w postępowaniu tj. nie przedstawił dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe 
pierwszego lub drugie stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.    
   
2. Grupa MPD Sp. z o.o   

ul. Bernardyńska 11, 30-069 Rzeszów   
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  
 

Zadanie częściowe nr 4. Pośrednictwo pracy (usługa pozyskiwania i udostępniania ofert 
pracy). 

 



 
 

Postępowanie w tej części zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu.   

Oferty odrzucone:  

1. Grupa MPD Sp. z o.o   
ul. Bernardyńska 11, 30-069 Rzeszów   

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  
 

mgr Edward Pukło  
       Prezes Zarządu   


