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Zalącznik nr 4 - lnformacja o wyboze najkorzystniejszej ofeĘ (strona internetowa, tablica ogłoszeń, baza konkurencyjności,
uczestnicy postepowania)

lNFORltlACJA O WYBORZE i|AJKORZYSTN|EJSZEJ 0FERTY

Pzedmiotem zamowienia było pzeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 8 uczestnikóduczestniczek
pro.;ektu w ramach projektu . 

"DROGA 
DO AKTYWNOŚC| - aktywizacja społeczno - zawodowa osob

bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego" realizowanego pzez Stowazyszenie Na

Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiąo ,,NlL" na podstawie umowy nr RPPK.07,01.00-18-0078117-00

w ramach Priorytetu Vll 
"Regionalny 

rynek pracy" Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na

rynku pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pod karpackiego n a lala 201 4-2020.

. Tryb udzielania zamówienia: - zapytanie ofeńowe w oparciu o zasadę konkurencyjności
r w celu oceny nadesłanych ofeń w ramach zapytania ofeńowego pzyjęto następujące kryteria oceny:
. Kryterium cena - 90%,
. doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamowienia - 100/o

o Termin składania ofeń upłynął w dniu 11,05.2018r. do godz. 15:30

o Otwarcie ofeń nastąpiło w dniu 11.05.2018r. do godz. 16.00

Pzedmiot zamówienia obejmował:

Część l: Szkolenie: pracownik gospodarczy wlazz obsługą uządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1

KV dla 2 osób

Część ll: Kurs operator obrabiarek CNC dla 1 osoby wraz egzaminem cze|adniczym,

Część lll: kurs wózka widłowego z egzaminem UDT oraz obsługą programu magazynowego dla 2 osób

Część lV Szkolenie Kunsu rachunkowości wrtzzegzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Stowazyszenia Księgotrvych w Polsce dla 3 osób

Wyn i ki postępowan ia d la poszczegótnych części zamówien ia:

CZĘŚC l: Szkolenie: pracownik gospodarczy wazz obsługąurządzeń, instalacji isiecienergetycznych do

1 KV dla 2 osób

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto za jedną
przeszkolona osobę

całkowita cena
brutto z tytułu

realizacji
zamowienia

Uzasadnienie wyboru

1

HEBEN Polska Sp. z o.o.
Adres: uI. Kwiatkowskiego

1B; 39-400 Tarnobrzeg

2000 4000

Wybrana ofeńa spełnia wymogi

okreśIone w ZO orazotzymała
największą liczbę punktow (90) w

kryterium cena oraz (10) punkow w

kryterium doświadczenie; łącznie 1 00
pkt
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Wpłynęła 1 ofeńa

Częśó ll: Kurs operator obrabiarek CNC dla 1 osoby wraz egzaminem czeladniczym,

Wpłynęła 1 ofeńa

CzęŚć lll: kurs wózka widłowego z egzaminem UDT oraz obsługą programu magazynowego dla 2 osób

Wpłynęła 1 ofeńa

CzęŚó lV Szkolenie Kursu rachunkowości wazzegzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla 3 osób

Wpłynęła 1 ofeńa

llość złożonych ofeń. 2
llość ofeń odzuconych . 0

Lp.
Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena brutto za jedną
przeszkolona osobę

całkowita cena
brutto z Ętułu

realizacji
zamówienia

Uzasadnienie wyboru

1

HEBEN Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Kwiatkowskiego

1B; 39-400 Tarnobrzeg
3500,00 zł 3500,00 zł

Wybrana ofeńa spełnia wymog|

okreśIone w ZO orazotrzymała
największą liczbę punktow (90) w
kryterium cena oraz (0) punkow

w kryterium doświadczenie;
łącznie 90 pkt

Lp.
Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena brutto za jedną
przeszkolona osobę

całkowita cena
brutto z tytułu

realizacji
zamowienia

Uzasadnienie wyboru

1

HEBEN Polska Sp. z o.o.

Adres: uI. Kwiatkowskiego
1B; 39ł00 Tarnobrzeg

852zł 1704 zł

Wybrana ofeńa spełnia wymogi
określone w ZO oraz otrzymała

największą liczbę punktow (90) w
kryterium cena oraz (0) punkow

w kryterium doświadczenie;
łącznie t 00 pkt

Lp. Lp. Nazwa i adres Wykonawcy
cena brutto za

jedną przeszkolona
osobę

Uzasadnienie wyboru

1

Stowazyszenie
Księgowych w Polsce
oddział Podkarpacki w

Rzeszowie

1250 3750,00

Wybrana ofeńa spełnia wymogi
okreśIone w ZO oraz otrzymała

największą Iiczbę punktow (90) w
kryterium cena oraz (0) punkow

w kryterium doświadczenie;
łącznie 90 pkt


