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Numer sprawy WO-ZP.2310.14.2016  

 

INFORMACJE 

udostępnione na stronie internetowej  

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową  

nt. „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej oraz źródła finansowania działalności podmiotów 

sektora EFS”, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie) udostępnia na stronie internetowej, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano:  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 

Wykonawcy THE QUALITY OF LIFE Ireneusz Kozera ul. Obrońców Getta 22/2, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki, ponieważ jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tzn. uzyskała najwyższą ilość punktów 

– 87,38.  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jego oferta spełnia 

wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlega odrzuceniu. 

2. nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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Nazwy albo imiona i nazwiska,  

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,  

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,  

którzy złożyli oferty 

Punktacja 

przyznana ofercie 

w kryterium cena 

Punktacja 

przyznana ofercie  

w kryterium 

doświadczenie 

osoby (osób) 

wyznaczonej  

do realizacji 

zamówienia  

tj. wykładowcy / 

 trenera 

Łączna punktacja 

1.  

Europejskie Centrum Ekonomiczne  

„PRESTIŻ” Sp. z o.o. w Lublinie 

ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB, 20-010 Lublin 

26,68 40 66,68 

2.  
Pracownia „TEMBO” Magdalena Urbańska 

ul. Miastkowska 86, 60-184 Poznań 
60 20 80 

3.  
THE QUALITY OF LIFE Ireneusz Kozera 

ul. Obrońców Getta 22/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
47,38 40 87,38 

4.  
Wektor Szymon Trzemżalski 

ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów 
55,57 5 60,57 

Rzeszów, 29 listopada 2016 roku 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop  


