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POWIADOMIENIE   
o wyborze najkorzystniejszych ofert 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej 
oferty na świadczenie usług szkolenia zawodowego 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 złożyła firma:   

 
Zadanie częściowe nr 1. Magazynier z obsługą kasy fiskalnej z egzaminem ECDL B3. 
 
CTI sp. z o.o. 
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków    
Cena oferty: 11 000,00 zł   
    
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym: 
- cena oferty - 80% 
- doświadczenie Wykonawcy w organizacji usług szkoleniowych dla osób 

niepełnosprawnych - 10%  
- posiadanie przez Wykonawcę znaku jakości MSUES -10 % 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium  

Cena  

Kryterium  
Doświadczenie 
Wykonawcy w 

organizacji usług dla 
osób niepełnosprawnych  

Kryterium 

Posiadanie przez 
Wykonawcę 
znaku jakości  

MSUES 

Razem 

1 
CTI  sp. z o.o.  
ul. Św. Filipa 17 
31-150 Kraków    

 
80,00 pkt 

 
0,00 pkt 

 
 

0,00 pkt  
 

 
80,00 pkt 

 
 

Zadanie częściowe nr 2. Obsługa kasy fiskalnej z egzaminem ECDL B3 i B4. 
 
CTI sp. z o.o. 
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków    
Cena oferty: 2 000,00 zł   



    
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym: 
- cena oferty - 80% 
- doświadczenie Wykonawcy w organizacji usług szkoleniowych dla osób 

niepełnosprawnych - 10%  
- posiadanie przez Wykonawcę znaku jakości MSUES -10 % 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium  

Cena  

Kryterium  
Doświadczenie 
Wykonawcy w 

organizacji usług dla 
osób niepełnosprawnych  

Kryterium 

Posiadanie przez 
Wykonawcę 
znaku jakości  

MSUES 

Razem 

1 
CTI  sp. z o.o.  
ul. Św. Filipa 17 
31-150 Kraków    

 
80,00 pkt 

 
0,00 pkt 

 
 

0,00 pkt  
 

 
80,00 pkt 

 
 

Zadanie częściowe nr 3. Fakturzytska z obsługą kasy fiskalnej oraz z egzaminem ECDL 
B4. 
 
CTI sp. z o.o. 
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków    
Cena oferty: 3 500,00 zł   
    
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym: 
- cena oferty - 80% 
- doświadczenie Wykonawcy w organizacji usług szkoleniowych dla osób 

niepełnosprawnych - 10%  
- posiadanie przez Wykonawcę znaku jakości MSUES -10 % 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium  

Cena  

Kryterium  
Doświadczenie 
Wykonawcy w 

organizacji usług dla 
osób niepełnosprawnych  

Kryterium 

Posiadanie przez 
Wykonawcę 
znaku jakości  

MSUES 

Razem 

1 
CTI  sp. z o.o.  
ul. Św. Filipa 17 
31-150 Kraków    

 
80,00 pkt 

 
0,00 pkt 

 
 

0,00 pkt  
 

 
80,00 pkt 

 

Zadanie częściowe nr 4. Masaże oraz terapie wykorzystywane w nowoczesnej 
fizjoterapii. 
 
Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Cena jednej oferty złożonej, na ww. zadanie 
częściowe przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienie.   



 
Zadanie częściowe nr 5. Szkolenie komputerowe z egzaminem ECDL B3  
 
CTI sp. z o.o. 
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków    
Cena oferty: 2 000,00 zł   
    
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający wybrał ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym: 
- cena oferty - 80% 
- doświadczenie Wykonawcy w organizacji usług szkoleniowych dla osób 

niepełnosprawnych - 10%  
- posiadanie przez Wykonawcę znaku jakości MSUES -10 % 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium  

Cena  

Kryterium  
Doświadczenie 
Wykonawcy w 

organizacji usług dla 
osób niepełnosprawnych  

Kryterium 

Posiadanie przez 
Wykonawcę 
znaku jakości  

MSUES 

Razem 

1 
CTI  sp. z o.o.  
ul. Św. Filipa 17 
31-150 Kraków    

 
80,00 pkt 

 
0,00 pkt 

 
 

0,00 pkt  
 

 
80,00 pkt 

 

Zadanie częściowe nr 6. Kucharz. 
 
Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Cena jednej oferty złożonej, na ww. zadanie 
częściowe przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienie.   
  
Zadanie częściowe nr 7. Krawcowa. 
 
Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.   
 
Zadanie częściowe nr 7. Programista. 
 
Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.   

 
 

 
Zamawiający  
 
mgr Edward Pukło                     
Prezes Zarządu         


