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Plzedmiot zarnóWienia Plzedmiolem zamóWienia był UsIUgl szkolen żawodowych W ramach plqekfu 
"lMŁODzI

AKTYWNI-KoLłPETENTNI kompletsowy prograrrL iktyw iacjr spoleczno zawodowe] osób młodych biernych

zawodowo W grupy NEETW Wieku 18-29lat z powiatu koIbuszowskiego"

f|f.q2lę,61ia 26'"owenla:_ Zapyra. e oledowe wooa|cL o zasadę \o1kJrclcyjrośCi

!ł';;;";;;;;;;j";ń ł"łrll i".u,i, zapylan]a ofenoweg! nr 1/RPO/POWER/] 222016/h przyjęto

następuiące kiyie aoceny Kyterium cena- 80%, dośWiadcżenie 20%

reln r iłIaoar a oferl up|yrą w olll 18,0?,2016 o godz 1,e q,00

Pizedmiol zamówien]a ÓĘmu]e kompleksow€ pż;prowadzen e klrsóW z podziałem na 4 częśo- Wykonawcy

mool skłaoać ofeńv na dowo,la',oŚc clęscild ńlórc 5pe'r a Wynagar a zawarle Wlap}łal,,l

l.?i.* 
-:;;il ;; :ii ć alu'ą *oo, p,awo ;azóy iat E oo C o'a jeore osooy vko|enie

w rar acl <wa,likac,'wsręp'ejp-z/spiesżol ejW 7a\lesF o|okJ p,oo,amowego }ai C E 0'a ! 0s00
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b cżęść l - kurs księgowościdla 5 osób,

;, ffi; i ;;Ó,;ffi;;"[ .ąie t"oiity*"v.n p,"ktyczny6h w wym aźe 228h z zakres! spawania w melodach

egzam n! kwa|ifkacy]nego na uplawnienia spawacz [łAG, T G

5 Wyniki po§tępowania dla poszczególnych części zamóWienia:

cześć l pj:: ]:i1l^ ili'^:^*"l., :::,:.",iffi ],iiX].j;:""'-j%
c d]a jednej osoby szkoen]e

E dla 5 osób

czoi osol przewłolorycr wyarara W olelcie -1'0 : V 201'-V, 20l6

ińzń osóTnEeszkoŃch Wykazala W oierc e - 756: |V 2014,V 2016

iesżoneiwzakesle Dloku

Lp
Nazwa adres Data

dostalczenia

CENA 0FERTOWA
BRUTTo ża 1

Uczesln ka kul§L]

cENA
0FERTOWA
BRUTTo za 5
l,JczestnikóW

lJzasadnienie Wybolu

oŚRoDEK
SZKOLENjA s c.

,A|,]T0" ZygmUnt Gu],

Janusż Książek
ul. Jana Pawła ll 19

36-100 KolbUszowa

18,07,2016

Plawo jazdy kat c
2300 zł /osoba, E

do c 2200 złl osoba,
kwa]ifkacja Wstępna

przyśpieszo|a 2400

Złlosoba

23400,00 zł

Wybrana oleńa spełn a

Wyrnog okleś|one WZo oraz

otżymala największą ]czbę

punktóW (80)W W kryte urn

cena omz (20)punkóWW

krylel L]m dośWiadczenie;
lacznie 100 pkt

ll. kurs ksieoowościdla 5 osob

lJzasadn]enle WybolU
Lp.

Nazwa adles Data
dostarczen ia

CENA 0FERTOWA
BRuTTo za 1

uczesin ka kulsu

OENA
0FERTOWA
BRUTTo za 5

uczestników
kulsu

stoWaEyszanie
Ks]ęgowych W Po sc€

Zarząd GłóWny W

Wa6zaw e Oddział
Podkalpackl W

Rz€szowie 35-064
RzeszóW u Taraowa 3

18 07 2016 1250,00 6250,00

Wybrana oferla spełn a
Wyrnog okeślone WZ0 omz

otEyrnała na]Większą ]czbę

punklóW (80) W Wkrylelurn

cena olaż (20)punkóW W

kryte um dośW adczenie
łączn]e 100 pkt
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Fund Usze
Europejskie
Wiedza EdUkacja RożWój

Unia EUropejska
EUrooeiśk] FUndUsż spoleczny

ProjeK lea|izowanyW lamach lnicjałWy na Ęecz zatrudnienia ludzi mlodych w ramach Programu opelacyjnego
Wiedża Edukacja Rozwój,

część lll - pżeprowadżenie żajęć teoletycznyoh i praKycznych w Wymiarre 228h z żaklesu spawania w metodach
ljAG, TlG

Lp,
Nazwa adrcs Data

dostarcżenia

CENA
0FERToWA
BRUTTo ża 1
godz nę zaięó
praktycznych

ieorctycżnych W

zakres e spawan a
l!łAG, T G

cENA
0FERToWA

BRUTTo za 228
godzin zajęć

pmktycznych i

leoletyczn ych W

zakrcsie
spawan a MAG,

TlG

Uza§ad nienie wyboru

1
Eugeniusz Dec 36 100

Kolbuszowa u 22
L pca 16

15 07 2016 35,00 zł 7980,00

Wybrana oierta speInia
Wymogi okreŚ]one WZ0 olaz
otżymała na]Więk§zą iczbę

punktóW (80)W krytel Um

cena olaz (20) punkÓW W

kryterlurn dośWadczeniei
łacznie 100 Dkt

lczba godzin przeprcWadzonych szko]eń ze §pawaria metodąL4AG, T]G- 916 h; V 2014-V|2016

część lV. prźeplowadzenia na ter6ni6 Kolbusżow€j egzaminU kwalifikacyjnego na uprawnisnia spawaoz MAG, TlG
dla 5 o§ób,

Lp
Nazwa iadres Data

CENAOFERTOWA
BRUTTo za 1

Ucż€stnika

cENA
oFERToWA
BRUTTo ża 5
l]czestn ków

L,]zasadn eni€ Wybolu

1

SPAW N sy Wesiel
Blzęczk Edukac]a
Zawodowa 4'I-703

Ruda Śląska u Karcla
Godul 36

I5,07,2016 410 zl 2050,00

Wyblara ofeńa spełnia
Wynrog okreŚlone WZo olaz
otrzymała na]W ększą liczbę

punklóW (80) W kryler]urn

cena olaz (20)punkÓW W

kryte um dośWladczen e]

łacznie 100 Dki

liczba prźeprowadżonych egzaminów kwalifikacyjnych ze spawania [lAG TlG.328; V 2014-Vl 2016

llośó złożonych ofeń-7
llość ofeń odnuconych. 3
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