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

Gliwice, dnia 13.03.2012

Wszyscy zainteresowani

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na przeprowadzenie warsztatów
kreowania wizerunku 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. Odrzucono ofertę nr 2 ze względów formalnych, ponieważ cena w ofercie

przewyższa zaplanowane w budżecie projektu środki finansowe
przydzielone na realizację zadania.
II. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Aleksandrę Nieznalską.
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. Aleksandra Nieznalska
2. Agencja Kreatywnego Rozwoju – Iwona Tyrna - Łojek

Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert:
Numer oferty i
wykonawca

Wymaganie

Spełnia
wymaganie

Nr 1, Aleksandra
Nieznalska

posiada uprawnienia do realizacji
przedmiotu zamówienia tj.
wykształcenie kierunkowe zgodne z
tematyką szkolenia, np technik
usług kosmetycznych, kosmetolog,
udokumentowany Kurs pedagog.
ukończony
kurs
w
zakresie
zgodnym
z
przedmiotem
zamówienia

spełnia

posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie w zakresie objętym
niniejszym Zapytaniem ofertowym

spełnia

wykonała, co najmniej jedną usługę
polegająca na przeprowadzeniu
kursu-warsztatów
w
zakresie
zgodnym
z
przedmiotem
zamówienia

spełnia

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.

100 zł za 1
godz. zajęć
jest

Wzór umowy - Załącznik nr 2

spełnia

Oświadczenie o niekaralności –
Załącznik nr 4

jest

Wstępny
Program
kursu
do
akceptacji przez Zamawiającego

jest

Kwestionariusz osobowy

jest

Obliczenia Kryterium ceny ofertowej
według
następującej
zasady
punktowej C 

C

Nie spełnia
wymaganie

C=60 pkt

C min
 60 pkt
C ofbad

100
 60 pkt  60 pkt
100

Obliczenia
Kryterium
Doświadczenie wykonawcy

–

40 pkt

Komisja rekrutacyjno –przetargowa ZSE-U
1.
2.
3.

Ewa Mazur - Racis
Teresa Mrozek
Barbara Labryga

przewodnicząca
z – ca przewodniczącej
członek
ZATWIERDZAM

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych
Krystian Szatka
Otrzymują:
1. Aleksandra Nieznalska
2. Publikacja na stronie internetowej zamawiającego

3. Publikacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
4. a/a

