
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych                         Gliwice, dnia 12.03.2012 
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1 

Wszyscy zainteresowani
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na  przeprowadzenie  kursu  baristy w 
ramach projektu „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” realizowanego w 

ramach  Działania  9.2   „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa 

zawodowego”,  priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach” 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, zamawiający  -  Zespół  Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1 

zawiadamia, iż w postępowaniu rekrutacyjnym, dokonano następujących 

czynności: 

I.  Nie odrzucono  żadnej oferty. 

II. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Renatę Lebiedzka MSB 
EC z Krakowa
Uzasadnienie: 
Oferta  nr  1  jest  ofertą  ważną  oraz  spełniała  w  najwyższym  stopniu  wymagania 
zgodnie z zawartymi  wymaganiami charakteryzującymi wykonawcę usługi, a także 
zaoferowana cena mieści się w budżecie projektu na realizację tego zadania. 
III. Informacje dodatkowe. 
Wykaz wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1. Renata Lebiedzka MSB EC z Krakowa
2. Krakowska Szkoła Barmanów – Piotr Dziadkowiec z Krakowa



Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert:

Numer oferty i 
wykonawca 

Wymaganie Spełnia 
wymaganie

Nie spełnia 
wymaganie

Nr 1, Renata 
Lebiedzka MSB 
EC z Krakowa

udokumentowany Kurs 
Pedagogiczny, tytuł Mistrzowski 
zgodny z przedmiotem zamówienia 

spełnia

prowadzenie  działalności 
szkoleniowej  zgodnej  z 
przedmiotem  zamówienia  nie 
krótszą niż 4 lata

spełnia

stała  siedziba  gwarantującą 
odpowiednia  zaplecze  techniczne 
zgodne z przedmiotem zamówienia 

Brak 
informacji

posiada  rejestrację  prowadzonego 
ośrodka  w  rejestrze  instytucji 
szkoleniowych prowadzonym przez 
Urząd  Miasta  w  którym  ośrodek 
funkcjonuje

spełnia

posiada  prawo  wydawania 
zaświadczeń/certyfikatów  jak 
również posiada rekomendację 

spełnia

posiada  niezbędną  wiedzę  i 
doświadczenie  w zakresie  objętym 
niniejszym  Zapytaniem  ofertowym 
oraz  dysponuje  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

spełnia

posiada potwierdzenie uczestnictwa 
w  realizacji  projektów  unijnych  z 
elementami kursów zawodowych 

spełnia

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1. 14 000 zł brutto 
za całość 

Wzór umowy - Załącznik nr 2 jest

Oświadczenie o niekaralności – Za-
łącznik nr 4 

jest

Zestawienie wykonanych zleceń na 
przeprowadzenie  szkoleń 
zawodowych  (lub  szkoleń 
własnych)  z  zakresu  objętego 
niniejszym zapytaniem ofertowym 

jest

Kwestionariusz osobowy jest

Obliczenia  Kryterium  ceny 
ofertowej  według 
następującej  zasady 

punktowej pkt
C
CC
ofbad

60min ×=

pktpktC 6060
14000
14000 =×=

C=60 pkt

Obliczenia  Kryterium  – 40 pkt



Doświadczenie wykonawcy

Nr 2, Krakowska 
Szkoła 
Barmanów – Piotr 
Dziadkowiec z 
Krakowa

udokumentowany  Kurs 
Pedagogiczny,  tytuł  Mistrzowski 
zgodny z przedmiotem zamówienia 

spełnia

prowadzenie  działalności 
szkoleniowej  zgodnej  z 
przedmiotem  zamówienia  nie 
krótszą niż 4 lata

spełnia

stała siedziba gwarantującą 
odpowiednia zaplecze techniczne 
zgodne z przedmiotem zamówienia 

Brak 
informacji

posiada  rejestrację  prowadzonego 
ośrodka  w  rejestrze  instytucji 
szkoleniowych prowadzonym przez 
Urząd  Miasta  w  którym  ośrodek 
funkcjonuje

Brak 
informacji

posiada prawo wydawania 
zaświadczeń/certyfikatów jak 
również posiada rekomendację 

Brak 
informacji

posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w zakresie objętym 
niniejszym Zapytaniem ofertowym 
oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

spełnia

posiada potwierdzenie uczestnictwa 
w  realizacji  projektów  unijnych  z 
elementami kursów zawodowych 

Brak 
informacji

Formularz ofertowy -Załącznik nr 1. 18 000 zł brutto 
za całość

Wzór umowy - Załącznik nr 2 jest
Oświadczenie o niekaralności – 
Załącznik nr 4 

jest

Zestawienie wykonanych zleceń na 
przeprowadzenie  szkoleń 
zawodowych  (lub  szkoleń 
własnych)  z  zakresu  objętego 
niniejszym zapytaniem ofertowym 

Brak 
informacji

Kwestionariusz osobowy jest

Obliczenia Kryterium ceny ofertowej 
według  następującej  zasady 

punktowej 
pkt

C
CC
ofbad

60min ×=

pktpktC 2,4660
18000
14000 =×=

C=46,2 pkt

Obliczenia  Kryterium  – 
Doświadczenie wykonawcy

10 pkt



Komisja rekrutacyjno –przetargowa ZSE-U

1.                  Ewa Mazur - Racis przewodnicząca        
2.                 Teresa Mrozek z – ca przewodniczącej            
3.                 Barbara Labryga członek               

ZATWIERDZAM 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych 
Krystian Szatka

Otrzymują: 
1. Renata Lebiedzka MSB EC z Krakowa 
2. Publikacja na stronie internetowej zamawiającego 
3. Publikacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
4. a/a 


	z – ca przewodniczącej

