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INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

zamieszczone na stronie internetowej  

zgodnie z Rozdz. XVII pkt 3.1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

W zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie usługi szkoleniowej pt. Korekty 

finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO, zgodnie z Rozdz. XVII pkt 3.1 

Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej zamieszcza na stronie internetowej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację. 

Zgodnie z Rozdz. XVII pkt 1 i 2 w związku z Rozdz. XV Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wybrał 

ofertę Nr 3 Wykonawcy Adept s.c. Ewa KASZYŃSKA i Michał KASZYŃSKI ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk, 

ponieważ jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

tzn. uzyskała najwyższą ilość punktów – 100. Oferta spełnia wszystkie wymogi Ogłoszenia o zamówieniu  

oraz nie podlega odrzuceniu. 
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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.  
CKSP Sp. z o.o. 

al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa 
54,41 40 94,41 

2.  
Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. 

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa 
47,86 40 87,86 

3.  
Adept s.c. Ewa KASZYŃSKA i Michał KASZYŃSKI 

ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk 
60 40 100 

4.  
AnBa Consulting Aneta BARDIAN 

ul. Bohaterów Westerplatte 7, 37-100 Łańcut 
48,59 40 88,59 

 

 

Zamieszczenie na stronie internetowej powyższych informacji traktowane jest jako zawiadomienie 

Wykonawców w przedmiotowym zakresie. 

Rzeszów, 21 września 2018 roku 

 DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 


