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Kolbuszowa, dnia 9.02,20 18r.

wszvscv uczestnicv
DosteDoWania

Dotyczy; ,,Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz edukacyjnych dla
uczestników/uczestniczek

20

projektu pt. ,,Droga do zmian-kompleksowy program reintegracji społeczno-

zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum

lntegracji Społecznej", realizowanego

w ramach działania B.1 Aktywna integracja osób

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

zagrożonych
,,

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NlL" odnośniepostępowania na
,,Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 20 uczestników fuczestniczek
projektu pt. ,,Droga do zmian-kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych

wYkluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego

realizowanego

w

ramach Centrum lntegracji Społecznej",

w ramach działania B.1 AkĘwna integracja osób

zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym RPO Województwa Podkarpackiego na |ata2014-2020", informuje, iż:

1,. W Częścil wybrano ofertę Wykonawcy:
lnstytut Psychologii i Rozwoju Piotr Pudło

Ul. Różana 1,6/33

35-205 Rzeszów
Wartośćbrutto oferty: 6.720,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:

złożonaprzez wfw Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez

Zamawiaiącego wZapytaniu ofertowym i iest naikorzystnieiszą ofertą złożonąw ninieiszym
postępowaniu.

Nazwy (firmy], siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoży|ioferty wraz ze streszczeniem oceny
w każdym kryterium

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom

ocenv ofert

Nr
oferty

nktac

Nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców którzy

złożvliofertv

Punktacja przyznana

wkryterium

lnstytut Psychologii i Rozwoju
piotr pudło
Ul. Różana 16133

z

2.

35-205 Rzeszów
Grupa MPD Sp. z o.o,
Ul. Bernardyńska 11
35-069 Rzeszów

W CzęściII wybrano ofertę Wykonawcy:
HR Center Marta Majcher
Błażowa Górna 144

36-030 Błażowa

Wartośćbrutto oferty: 2.436,00 zł

.-

cena"

60,00p.

Punktacia przyznana
w

kryterium

,,doświadgzenie"
40,00p.

OFERTA ODRZUCONA

Łąuna punktacja

100,00p.
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Uzasadnienie wyboru oferty:

złoŻona przez w fw Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez
Zamawiaiącego wZapytaniu ofertowym i jest naikorzystnieiszą ofertą zlożoną w ninieiszym
postępowaniu.
NazwY ffirmyJ, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty wraz ze streszczeniem oceny
i Porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium
oce
Nr

oferty

1

2

3

otert i

tll

u

Nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców którzy

złożvliofertv

Instytut Psychologii i Rozwoju
piotr pudło
Ul, Różana 16133

35-205 Rzeszów
Grupa MPD Sp, z o.o.
Ul. Bernardyńska 11
35-069 Rzeszów
HR Center Marta Maicher
Błażowa Górna 144
36-030 Błażowa

Punktacia przyznana
w

Punktacja prTyanana

kryterium
.,

w

cena"

kryterium

,,doświadczenie"

Łączna punktacja

40,00p.

46,4Op,

B6,40p,

OFERTA ODRZUCONA

60,00p.

94,00p.

34,00p.

3,

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono Wykonawców.

4.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono w Części I i CzęściII Wykonawcę:

Grupa MPD Sp. z o.o.
Ul, Bernardyńska 1],

35-069 Rzeszów

Uzasadnienie: treśćoferty nie odpowiada treścizapytania ofertowego

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wymagał dla Częścil i CzęściII wykaz
doŚwiadczenia Wykonaw cy- załączn|k nr 4, który stanowił podstawę do wyliczenia kryterium oceny ofert
- doŚwiadczenie. Dla CzęściI przyjął kryterium oceny ofert: Liczba przeprowadzonych godzin

Poradnictwa: terapeutycznego z badanej oferty w ostatnich 3 latach / najwyższą liczbę
Przeprowadzonych godzin poradnictwa terapeutycznego indywidualnego i lub grupowego w ostatnich 3
latach, dla CzęściII przyjął kryterium oceny ofert Liczba przeprowadzonych godzin warsztatów
edukacyjnych zgodnie z tematyką wyszczególnioną dla ll częścizamówienia z badanej oferty w ostatnich
3 latach najwyższą liczbę przeprowadzonych godzin warsztatów edukacyjnych zgodnie z tematyką
wYszczególnioną dla II częścizamówienia w ostatnich 3 latach. Wykonawca załączyłdo oferty wykaz
jednak nie spełniał on jednoznacznie wymagań w zakresie zrealizowanych w ostatnich 3 latach usług,
Zamawiający pismem z dnia 2.02.2OIB r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia prawidłowego wykazu
jednak nie otrzymał odpowiedzi,
Zamawiający nie jest w stanie na podstawie złożonych dokumentów ustalić danych niezbędnych do oceny
ofertY, nie może domniemywać i podejmować decyzji za Wykonawcę w tym zakresie. W związkuz
powyższym należałopodjąć decyzjęjak na wstępie.
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