Wrocław, 18.03.2020
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego wraz z wynajmem sali szkoleniowej
wyposażonej w zaplecze techniczne i multimedialne wraz z usługą cateringową, z zastosowaniem zasady
konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Z nami osiągnij sukces zawodowy”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 1/doradztwo/2020 w zakresie świadczenia usługi
identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD dla 60 uczestników projektu, oraz
grupowego doradztwa zawodowego dla 120 uczestników projektu pt. „Z nami osiągnij sukces zawodowy” tj.
osób w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, wraz z
wynajmem sali szkoleniowej wyposażonej w zaplecze techniczne i multimedialne oraz usługą cateringową, z
zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Z nami osiągnij
sukces zawodowy” nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności – 1238280, Zamawiający informuje iż w ww.
postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Wykaz złożonych ofert.

L.p

Nazwa i adres
wykonawcy

Data
złożenia
oferty

Warunki udziału w
procedurze

Konflikt
interesów

Zgodność
oferty z
zapytaniem
ofertowym

1

Fundacja Siła Sukcesu,
59-311 Krzeczyn Wielki,
Gorzyca 56

18.03.2020

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

Nie występuje

tak/nie*

Ocena złożonych ofert - Podsumowanie oceny według warunków udziału zawartych w zapytaniu ofertowym

L.p

1

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena brutto oferty

Potencjał
kadrowy

Elastycznoś
ć w dniach

Ilość zdobytych
punktów na podstawie
przyjętych kryteriów
oceny oferty (C + D + E )

Fundacja Siła
Sukcesu, 59311 Krzeczyn
Wielki,
Gorzyca 56

Cena za 1 godzinę
doradztwa:
Etap I: 90 zł
Etap II: 80 zł
Cena za 1 godzinę najmu
sali: 30 zł
Cena za zapewnienie usługi
cateringowej (za 1 osobę):
25 zł

Średnia
9210 h
(2 osoby)

30

40+40+20 = 100

Wybór oferty
Nazwa i adres wykonawcy: Fundacja Siła Sukcesu, 59-311 Krzeczyn Wielki, Gorzyca 56
Uzasadnienie wyboru: oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert
(C+D+E).

