Zarzecze, dnia 20.02.2019 r.
ZS.271.1.2019
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. 2018 poz. 1986 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 2014-2020/23(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, zapraszamy do
złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie kursu baristycznego dla uczniów Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Zarzeczu w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe
możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacje o wyborze oferty
W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę
Wykonawcy ABSYNT Mariusz Grzesik, 36 – 073 Strażów 145.
W postępowaniu złożono 3 oferty. Oferta wybranego wykonawcy została uznana za ważną i
niepodlegającą odrzuceniu, uzyskując łącznie 92,5 pkt.
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena (zł)

1.

ABSYNT Mariusz Grzesik
36 – 073 Strażów 145
tel. 601 696 466
e-mail: mariuszflair@wp.pl

4 860,00
70 pkt

2.

OPEN EVENT
Ryszard Kuczera
ul. 11 Listopada 1H/1
47 – 220 Kędzierzyn Koźle
tel. 508 612 495
e-mail: openevent@wp.pl

2 750,00

Doświadczenie
Wykonawcy
15 pkt

Doświadczenie
personelu
7,5 pkt

Certyfikat
0 pkt

Oferta wykonawcy nie podlega ocenie jako
niezgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
Zgodnie z treścią ogłoszenia Zamawiający w
zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy
zamawiający wymagał aby na czas realizacji
zamówienia
Wykonawca
dysponował
minimum
2
szkoleniowcami
/trenerami
/wykładowcami, którzy będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia o następujących
kwalifikacjach:
wykształcenie: minimum średnie,
doświadczenie w charakterze trenera
/wykładowcy
/szkoleniowca
w
przeprowadzeniu
minimum
dwóch
szkoleń/kursów
w
zakresie
kursu

baristycznego
dla
grup
co
najmniej
dziesięcioosobowych każde.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku
Wykonawcy
zobowiązani
są
przedłożyć Załącznik nr 5.

3.

EDU-IT Augustyn, Niedbała,
Pieprzycki sp. j
ul. Hetmańska 62/3
35 – 078 Rzeszów
tel. (17) 854 99 30
e-mail: edu.it@onet.eu

43 440,00
7,83 pkt

Wykonawca do realizacji zamówienia
wskazał żadnej osoby w załączniku nr 5.
5 pkt
5 pkt
0 pkt

nie

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

