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Informacja z wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych 

w ramach projektu „Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnością”,  

nr RPSL.09.01.05-24-0611/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ 

PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, 

PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.   

I. Miejsce i termin składania ofert: 41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5  – 22.06.2017 r. 

do godz. 15.00 

II. Otrzymane oferty: 

III. Business Center 1 Sp. z o.o., ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice – Oferent 1  

IV. Ocena: 

Zgodnie z Zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020” przeprowadzona została ocena złożonych ofert pod kątem 

zgodności z postawionymi minimalnymi kryteriami dla kandydatów oraz kompletności 

złożonych ofert. 

Dokonano wyboru wykonawcy zgodnie na podstawie następujących kryteriów:   

Kryterium „cena” 

Ocena kryterium nr 1 – cena oferty: 

K1 = (C min/C)*100*waga (60%)  

C min – najniższa cena spośród ofert  

C – cena podana w ofercie rozpatrywanej  

  

Kryterium „doświadczenie w obszarze wsparcia” 

Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia: 

 

K2 = (D/Dmax)*100*waga (40%)  

D  – liczba lat podana w ofercie 

Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert  

 

 

Kryterium „Status osoby z niepełnosprawnością lub/i zatrudnienie osoby z 

niepełnosprawnością do wykonania przedmiotu zamówienia” 

Wykonawca zatrudni przy wykonywaniu umowy osobę z niepełnosprawnościami lub/i posiada 

status osoby z niepełnosprawnościami.  

 

K 3 – oceniane na zasadzie zero jedynkowej, „spełnia/nie spełnia”. 

Wykonawca który spełni kryterium otrzyma 10 pkt, wykonawca który nie spełni kryterium otrzyma 

0 pkt. 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze 

wzorem: 

OPW (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2 + K3 + K4 

 

Lp. 

 

 

 

Opis kryteriów oceny 

 

 

 

Znaczenie 

 

 

 

Kryteria z oferty 

 

 

WYNIK 

W PKT. 

 

Oferent 1 Oferent1  

1. Cena 40 
84000,00 zł brutto 

14000,00 brutto 
40 

2. 

Doświadczenie w 

obszarze przedmiotu 

zamówienia 

40 2lata 40 

3. 
Doświadczenie na rzecz 

grupy docelowej 
20 2lata 20 

4.  

Status osoby z 

niepełnosprawnością 

lub/i zatrudnienie osoby 

z niepełnosprawnością 

do wykonania 

przedmiotu zamówienia 

+ 10 pkt. 10pkt 0 

WYNIK 

 
110pkt. 

 

 

V. Wyłonienie Wykonawcy 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia firmy realizującej szkolenia zawodowe 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”, spełniającego wszystkie warunki przedstawione w zaproszeniu 

nr 04/PM/2017 z dnia 13.06.2017r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Business Center 1 Sp. z 

o.o.,  

ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 


