Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST
ul. Langiewicza 22 , 35-085 Rzeszów
Rzeszów dn. 02.12.2016r.

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszych ofert
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej
oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie obsługi kadrowo – płacowej
z egzaminem ECDL Profile 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 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
CTI sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
Cena oferty: 23 000,00 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.

1

2

Nazwa i adres wykonawcy

CTI sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 17
31-150 Kraków
Centrum Biznesu i Promocji
Kadr
Sp. z o.o.
os. Słoneczne 14, 27-400
Ostrowiec Św.

Cena

Kryterium
Doświadczenie
Wykonawcy w
organizacji usług dla
osób niepełnosprawnych

80,00 pkt

5,00 pkt

-

-

Kryterium

Kryterium

Razem

Posiadanie przez
Wykonawcę
znaku jakości
MSUES
0,00 pkt

-

85,00 pkt

-

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu:
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.
os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.
Uzasadnienie wykluczenia: Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. nie potwierdził wykonania min. 3 szkoleń z zakresu obsługi
kadrowo – płacowej oraz nie załączył do oferty dokumentów poświadczających
wykształcenie i kwalifikacje trenera wskazanego do prowadzenia szkolenia oraz jego
zobowiązania do współpracy przy realizacji ww. zamówienia, które był zobowiązany
załączyć w przypadku, gdy trener nie jest pracownikiem Wykonawcy w ramach stosunku
pracy.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający
mgr Edward Pukło
Prezes Zarządu

