Zarzecze, dnia 8.05.2018 r.
ZS.271.6.2018
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu w imieniu którego działa:
Bogusław Bąk – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu
Adres:
Zarzecze 1
37 – 205 Zarzecze
tel. 16 640 15 82

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o
zasadę konkurencyjności wyrażoną w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – dokument nr MR/H 20142020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.
Informacje o wyborze oferty
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert informuje o wyborze najkorzystniejszej
oferty w części organizacji i przeprowadzenia kursu kelnerskiego dla uczniów
Zespołu Szkół w Zarzeczu w ramach projektu pn. „Nowe możliwości – nowe
umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Dotyczy postępowania: Organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla
uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu w ramach projektu pn. „Nowe możliwości –
nowe umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą
ofertę Wykonawcy Wiedza Umiejętność Rozwój Fundacja z siedzibą w Gorlicach.
W postępowaniu złożono 1 ofertę. Oferta wykonawcy uznana została za ważną i mieści się
w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena (zł)

1.

Wiedza Umiejętność
Rozwój Fundacja
ul. Węgierska 41, 38300 Gorlice
tel. 18 550 53 00
e-mail: biuro@wurf.pl

70 pkt
15 600,00

Doświadczenie
Wykonawcy
0 pkt

Doświadczenie
personelu
4 pkt

Certyfikat
0 pkt

Dziękując za udział w postępowaniu - Zamawiający informuje, iż termin zawarcia
umowy o zamówienie publiczne nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z wybranym
Wykonawcą.
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