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(iajt)a;5-1 7no Rozstrzygnięcie zapy tania ofertowego

o wartości szacunkowej nie ptzęUJaczającęj progu stosowania ustawy z dnta
29 stycznia2004 t, Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z20I0r. Nr 113, poz.759
zpożn. zm.) określonego w afi. 4 pkt. 8 wymienionej ustawy,

W odpowiędzi na zapytanię ofertowe dotyczące przeprowadzęnia przęplowadzenie kursu
krawiectwa lekkiego dla uczestniczek projektu systemowego paftnerskiego pn. ,, Rozwój
i upowszechnianie form aktywnej integracji wśrod osób niepełnosprawnych i pomoc osobom
usamodzielnianym" współfinansowanego ptzez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitń Ludzki Priory.tet VII , Promocja
Integracji Społecznej , Dztałanie 7.7 Rozwoj i upowszechnianię aktywnej integracji,
Poddziałanię 7,1.2 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji pTzęz powiatowe centra
pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuję, iz do dnia
30,09.2014 do godziny 12.00 na zap7Ąanie ofertowe odpowiedziały następujące firmy:

1/. DLAKADR.PL. Sp.z.o.o, ul. Nakielska 3, 01 - 106 Warszawa - cena oferly przewyższa
zapl anowan ą ptzez Zamawiaj ąc e go kwotę. O ferta uzyskała 47 pkt.

2l . O,K, Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 2I7 , 84-200 Wejherowo -
cena oferty przevnyższa zaplanowanąprzęzZamawtającego kwotę. Oferta uzyskała 98 pkt.

3/. Konsorcjum: Centrum Szkoleń,,Alternatywa" Jacek Kraśny i F.H ,,Mogilmed" Paweł
Kraśny, Beata Kraśna, Świerkowiec 49,88-300 Mogilno- cena oferly przev,ryższa

zaplanowanąprzęz Zamawiającego kwotę. Oferta uzyskała 80 pkt.
4/. Cęntrum Szkoleniowę WIEDZA, ul. Chopina2lH,65 - 510 Konin - cena oferty

pr zevry ższa zaplanow aną pT zęz Zamaw iaj ąc e g o kwotę. O ferta uzy skała 7 6 pkt.
5/. Wielkopolski Insty,tut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul, Małachowskiego 2B,.

64- 800 Chodzież - cena oferty przewyższazaplanowanąprzszZamawtającego kwotę.
Oferta uzyskała 70 pkt.

Na podstawie oceny ofęft oraz mozliwości zwiększenia zaplanowanej kwoty na realtzację

przedmiotu zamówienia, dokonano wyboru oferty na przeprowadzęnie kursu krawięctwa
lekkiego pruez firmę: O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 2I7,84-
200 Wejherowo. Ofęrta uzyskała najwyższą ilośó puŃtów i jest dla Zamawiającego

najkorzystniejsza. Postanowiono zleęic wykonanie usługi na plzeprowadzenie kursu

krawięctwa lekkiego dla 5 osób niepełnosprawnych firmie: O.K. Ośrodek Kursów Edmund

Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

Wągrowiec, dnia 6.I0,20I4r.


