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Kolbuszowa, dnia 1 3,02.2018r,

wszvscv uczestnicv
DosteDowania

Dotyczy; Zopytunia ofertowego na: ,,Przeprowadzenie warsztatów terapeurycznych oraz edukacyjnych dla

20 uczestników/uczestniczek projektu pt ,,Droga do zmian-kompleksowy program reintegracji społeczno-

zawodowej osób zagrożanych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum

lntegracji Społecznej", realizowanego w ramach działania B.1 Aktywna integracja osób zagrożonych

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

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL"odnośnie zapytania ofertowego na

,,Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 20 uczestników/uczestniczek

projektu pt. ,,Droga do zmiąn-kompleksowy progrom reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej",

realizowanego w ramach działania 8.1 AkĘwna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym RPo Województwa Podkąrpackiego na lata 2014-2020 "informuje, iż:

1. W Części I wybrano ofertę Wykonawcy:

o śr od ek s zkol e nią, D oksztąłc a nia
i Doskonqlenia Kadr KURSOR
Ul, Partyzantów 9
22-400 Zqmość

Wartość brutto oferty: 9.240,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez wfw Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez
Zamawiaiącego wZapytaniu ofertowym i iest naikorzystnieiszą ofertą złożoną w ninieiszym
postępowaniu.

Nazwy ffirmyJ, siedziby i adresy WyĘonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium
oceny orert nktac

Nr
oferĘ

Nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców którzy

złożyli oferĘ

Punktacia przyznana
w kryterium

,, cena"

Punktacia przyzlnana
w kryterium

,,doświadczenie osoby
skierowanei do realizacii

zamówienia "

Łączna punktacja

ośrodek szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr KURSOR
Ul, Partyzantów 9
22-40OZamość

90,00p 2,00. 92,00p.

4

Stowarzyszenie Centrum
Szkolenia Zawodowego w
Gorlicach
PrzedstawicieIstwo w JaśIe
Ul, Wyspiańskiego 8
38-200 lasło

OFERTA ODRZUCONA

2. W Części Il wybrano ofertę Wykonawcy:
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/ o ś r o dek s zkole ni a, D okształc aniq
i Doskonąlenia Kądr KURSOR
Ul. Partyzantów 9
22-400 Zqmość

WartoŚĆ brutto oferĘ: 10.09B,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w /w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez
Zamawiaiącego wZapytaniu ofertowym i iest naikorzy§tnieiszą ofertą złożoną w ninieiszym
postępowaniu.

Nazwy (firmyJ, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium

3. W Części lII wybrano ofertę Wykonawcy:

o śr o dek s zkolenią, D oks ztałcą nią
i Doskonalenią Kadr KURSOR
Ul. Partyzantów 9
22-400 Zgmość

Wartość brutto oferĘ: 1,2.499,20 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w fw Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez
Zamawiaiącego wZapytaniu ofertowym i jest naikorzystnieiszą ofertą złożoną w niniejszym
postępowaniu.

Nazwy [firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożylri oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium

oceny ofert n

Nr
oferty

Nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców którzy

złożyli oferĘ

Punktacia przyznana
w kryterium

,, cena"

PunkĘcia przyznana
wkryterium

,,doświadczenie osoby
skierowanej do realizacii

zamówienia "

Łączna punktacia

1

ośrodek szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr KURSOR
Ul. ParĘzantów 9
22-40OZamość

90,00p. 10,00p. 100,00p.

ocenv ofert i łaczn ktac

Nr
oferĘ

Nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców którzy

złoży|i oferĘ

Punktacja przyznana
w kryterium

,, cena"

Punktacia przyznana
Wkryterium

,,doświadczenie osoby
skierowanei do realizacii

zamówienia "

Łączna punktacja

l

ośrodek szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr KURSOR
Ul. Partyzantów 9
?2-400Zamość

90,00p. 10,00p 100,00p.

2

zakład Doskonalenia
Zawodowego w Rzeszowie
Al. J. Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów

66,96p. 6,00p. 72,96p.

2

Polska Szkoła Florystyczna
Sp. z o.o.
Ul, Pawłowskiego 6
60-681 Poznań

47,47p 10,00p. 57,47p

4

Stowarzyszenie Centrum
Szkolenia Zawodowego w
Gorlicach
Przedstawicielstwo w Jaśle
Ul. Wvsniańskiepo B

OFERTA ODRZUCONA
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4, W CzęŚci lV unieważniono postępowanie - nie złożono żadnei oferty niepodtegaiącei
odrzuceniu.

5. W CzęŚci V wybrano ofertę Wykonawcy:

Z akłąd D o skonal e n ia Zaw o d oweg o
W Rzeszowie
AL J. Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów

Wartość brutto oferty: 4.400,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
złoŻona Przez wfw Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez
Zamawiaiącego w Zapytaniu ofertowym i iest naiko."yst ,iels"ą Ór".tą złożoną w ninieiizym
postępowaniu.

Nazwy [firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

złoży|i oferĘ wraz ze
przyznaną oferentom

streszczeniem oceny
w każdym kryterium

6. W prowadzonym postępowaniu niewykluczono Wykonawców.

7. W prowadzonym postępowaniu odrzucono Wykonawcę:

stowarzyszenie centrum szkolenia zawodowego w Gorlicach
Przedstawicielstwo w Iaśle
Ul. Wyspiańskiego 8
38-200 |asło

Uzasadnięnie: WYkonawca w ofercie z dnia8.02.20l8 r. zamieścił formularz oferty wraz z wymaganymi w
zaPYtaniu ofertowYm dokumentami bez wymaganego podpisu. Zamawiający w Zipytaniuofertowym wymagał -
wszYstkie stronY ofertY, winny być podpisan e przez upelnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
WYkonawcY, zgodnie z wPisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.
OŚwiadczenie woli w Postaci oferty jest wyrazone w formularzu ofertowym, który jest dla Zamawiającego
najwaŻniejszYm dokumentem w procesie badania i oceny ofert, brak podpisu pod samym formularzerrricz}li
ofertą w ŚcisłYm tego słowa znaczeniu) prowadzi do niówamości ofeĄ Ż uwigi nu .ygo. oferty i wnioski o
doPuszczenie do udziału W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygoręmniewaŻnoŚci w formie Pisemnej. Niepodpisany formularz oferty zawiera eleńenty przedmiotowo istotne
essentialianegotii PrzYszłej umowy, które nie zostały złożone na zadnych innyc'h stronach załączonyc1.1
dokumentów i oŚwiadczeń. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli, niezbędnym jest złożenię
własnoręcznego PodPisu na dokumencie obejmującymheść tego oświadczenia, anie na innych dokumentach,
oŚwiadczeniach, załączonych do oferty. W niniejszej ,p.u*ń mamy do czynienia zę złóżęniem oferty w
PostePowaniu o zamówienie publiczne, które cechuje sig pewnym stópniem formalizmu, który powinien być

PREZES Z

oceny 0rert nktacie:

Nr
oferty

Nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców którzy

złożyli oferry

Punktacja przyznana
w kryterium

,. cena"

Punktacja przyznana
w kryterium

,,doświadgzenie osoby
skierowanej do realizacji

zamówienia "

Łączna punktacja

2

zakład Doskonalenia
Zawodowego w Rzeszowje
Al, J. Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów

90,00p, 10,00p. 100,00p

przestrzegany przezbiorących udział w tym postępowaniu wykonawców.

Jacek Sit


