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

Gliwice, dnia 15.11.2011

Wszyscy zainteresowani

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym zamówieniu – usługi na pełnienie funkcji
specjalisty/tki

ds. sprawozdawczości finansowej 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 i
zawartymi wymaganiami charakteryzującymi kandydata na pełnienie funkcji
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 1 ze względów formalnych, ponieważ nie zawierała
wymaganych załączników – kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane
wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
.
II. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez pana Michała
Szafrańskiego.
Uzasadnienie:
Oferta ta jest ofertą ważną oraz spełniała w najwyższym stopniu wymagania zgodnie
z zawartymi wymaganiami charakteryzującymi kandydata na pełnienie funkcji
specjalisty/tki ds. sprawozdawczości finansowej w ramach projektu w ogłoszeniu.
III. Informacje dodatkowe.
Wykaz wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Zofia Kastelik - Krzyżowska
2. Michał Szafrański

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert:
Numer oferty i
wykonawca
Nr 1, Zofia
Kastelik Krzyżowska

Wymaganie
Wykształcenie wyższe ekonomiczne

Spełnia
wymaganie

Nie spełnia
wymaganie

nie spełnia

nie spełnia
(brak
dokumentów)

nie spełnia

nie spełnia
(brak
dokumentów)

nie spełnia

nie spełnia
(brak
dokumentów)

wniosków

nie spełnia

Wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności

nie spełnia

nie spełnia
(brak
dokumentów)
nie spełnia
(brak
dokumentów)

Co najmniej 3 – letnie udokumentowane
doświadczenie w zarządzaniu finansowym i
rozliczaniu

projektów

realizowanych

w

ramach EFS
Znajomość specyfiki

realizacji

projektów

finansowanych ze środków unijnych, w tym z
Europejskiego Funduszu Społecznego
Biegła

znajomość

generatora

płatniczych

wydatków

i

rozliczeń

projektów

finansowanych ze środków unijnych
Biegła obsługa MS Office

Numer oferty i
wykonawca
Nr 2, Michał
Szafrański

spełnia
Spełnia
wymaganie

Wymaganie
Wykształcenie wyższe ekonomiczne

spełnia

Co najmniej 3 – letnie udokumentowane

spełnia

Nie spełnia
wymaganie

doświadczenie w zarządzaniu finansowym i
rozliczaniu

projektów

realizowanych

w

ramach EFS
Znajomość specyfiki

realizacji

projektów

spełnia

finansowanych ze środków unijnych, w tym z
Europejskiego Funduszu Społecznego
Biegła

znajomość

generatora

wniosków

spełnia

Wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności

spełnia

płatniczych
wydatków

i

rozliczeń

projektów

finansowanych ze środków unijnych
Biegła obsługa MS Office

spełnia
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Numer oferty

1

Wykonawca

Liczba
spełnionych
wymagań

Uwagi

Zofia Kastelik 1
Krzyżowska
Michał Szafrański 6

2

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

Ewa Mazur - Racis
Teresa Mrozek
Barbara Labryga

przewodnicząca
z – ca przewodniczącej
członek

Otrzymują:
1. Michał Szafrański
2. Publikacja na stronie internetowej zamawiającego
3. Publikacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
4. a/a
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