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L,qczna, dn.04.03 .2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego Nr 01/4/EFS|2020 z dnia 21.02.2020r.

przeprowadzonego w zwi4zku z realizacj4 projektu
pn.,,NIEM OZLIW E A JEDNAK! ", wsp6lfi nansowanego ze Srod k6w Eu ropej skiego

Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operaryjnego
Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

l. Zamawiajqcy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibq w

ul. Staszica 9, 2l-010 tr Eczna

N,gcznej,

tel. 81 53 15 384 fax 81 44 58 801

e-mail : sekretariat@pcprleczna.pl

strona internetowa: www.pcprleczna.pl

BIP : www.bip.pcprlec zna.pl

2. Opis przedmiotu zam6wienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego (24h dydakt. - 3 dni x 8h

dydakt.) grupowego wyjazdu rehabilitacyjno-zdrowotnego dla

grupy 40 os6b niepelnosprawnych - uczestniczeUuczestnik6w projektu (UP)

pn. ,NIEMOZLIWE A JEDNAK!", realizowanego i wsp6lfinansowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na

lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej ll ,,Wlqczenie spoleczne", Priorytet

inwestycyjny 9i: ,,Aktywne wlqczenie, w tym z my6l4 o promowaniu r6wnych

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwigkszaniu szans na zatrudnienie",

Dzialanie 1 1.1 ,,Aktywne wlqczenie" .

3. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty: 100 pkt
Liczba punkt6w w kryterium ,,cena" zostala przyznana zgodnie z ponilszym
wzorem:

Projekt ,,NIEMOZLIWE A JEDNAK!" wsp6lfinansowany jestprzez Unig Europejskq
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 201 4-2020

,l- lubetskie
,-L c-oh,,ii,triot

Unia Europejska f."-.i I
Eurooeiski Fundusz Soolecznv I *- -t I

bL



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

,:h,$.}ff#x Unia Europejska f."=-, I
Europejski Fundusz Spoleczny | 

.- 
. "- |

najnilsza o fero wana cen a

Cena: x 100

cena badanej oferty
Maksymalnaliczbapunkt6w w kryterium cena: 100 pkt.

wysokos6 Srodk6w jakie zamawiaj4cy zamierzal przeznaczyl na realizacjE
zam6wienia: 60 000 zl brutto.
we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie, tj. do 28.02.2020r. do godz.
15.00 oferty zlozyli wykonawcy i uzyskali punktacjg zgodnie zponihszym:

6. Uzasadnienie:

Wylej wskazana oferta spelnia wszystkie wymagania okreSlone przez Zamawiajqcego
w ZapSianiu Ofertowym Nr 0ll4llBFsl2020, nie podlega odrzuceniu, ani wykluczeniu.
Zgodnie z warunkami w/w zapytania kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej byta:
cena oferty (100 pkt). Zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zam6wienia nie
przel<racza zalohonej kwoty i jest zgodna z harmonogramem budzetu projektu.
Wykonawca zloLyl korzystn4 ofertq zgodnq, z opisem przedmiotu zam6wienia oraz
spelnia warunki udzialu w postqpowaniu w oparciu o ustalone w Zapytaniu Ofertowym
Nr 01/4/EFSl2020 kryteria oceny.
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Lp. Nr
oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punktacja
przyznana ofercie

wg kryterium cena

ofertowa
1 1 Konsorcjum firm:

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - Lider
Galicyjska Fundacja "wsparcie, Integracja, Rozw6j,,

- Partner I
OSrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego
Partner 2

ul. Bronowicka 73,30-091 Krak6w

100 pkt
47 920,00 zl

2 2 Sun&More Sp. z o.o.) ul. Ogrodowa 25,
7l-037 Szczecin

Oferta odrzucona

ntrum

Proj ekt,,NIEMOZLIWE A JEDNAK ! " wsp6lfi nansowany j es t przez Uni g Europej sk4
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Woj ew6dztwa Lubelski ego na lata 20 I 4 -2020
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