Iława, dnia 11 grudnia 2017 roku
Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty na przedmiot zamówienia –
zapytania ofertowego nr 01/RPO/10.2 III edycja/2017, którym jest wyłonienie
Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z
doradztwa zawodowego przewidzianych projektem „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje
miejsce na rynku pracy-III edycja” o nr RPWM.10.02.00-28-0093/17 współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
1. Doradca zawodowy
1.1 Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami w celu określenia
ścieżki zawodowej Iława – 20 osób, 2h/osobę, łącznie 40h,
1.2 Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami w celu określenia
ścieżki zawodowej Ostróda – 40 osób, 2h/osobę, łącznie 80h,
Rodzaj godzin: godzina dydaktyczna (45 minut).
Identyfikator zapytania: Zapytanie ofertowe nr 01/RPO/10.2 III edycja/2017 ogłoszone
dnia 22 listopada 2017 roku.
Zamawiający: Iławska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Marka
Słocińskiego, ul. Jana III Sobieskiego 37 A, 14-200 Iława.
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zaproszenia oraz ogłoszenie zapytania
ofertowego złożono w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 01 grudnia 2017 roku u
Zamawiającego niżej wymienione oferty:
1. Oferty dotyczące realizacji zamówienia w Iławie (uwzględniając zapisy w
przedmiocie zamówienia o dopuszczeniu składania ofert częściowych, pod
warunkiem, że oferta częściowa dotyczyć będzie realizacji zamówienia w Iławie lub
Ostródzie):
1.1. Oferta nr 1 – Katarzyna Bączek, ul. Dąbrowskiego 15a/6, 14-200 Iława – data
wpłynięcia: 01 grudnia 2017 roku, godzina 11.45, całkowita wartość usługi –
2.400,00 zł. Oferta pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie za cenę uzyskała
50 pkt, a za doświadczenie 50 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 100,00.
1.2. Oferta nr 2 – Adrian Godlewski, ul. Stępowskiego 12/20, 14-100 Ostróda – nie
dotyczy, oferta złożona na realizację zamówienia w Ostródzie.
2. Oferty dotyczące realizacji zamówienia w Ostródzie (uwzględniając zapisy w

przedmiocie zamówienia o dopuszczeniu składania ofert częściowych, pod
warunkiem, że oferta częściowa dotyczyć będzie realizacji zamówienia w Iławie lub
Ostródzie):
2.1. Oferta nr 1 – Katarzyna Bączek, ul. Dąbrowskiego 15a/6, 14-200 Iława – nie
dotyczy, oferta złożona na realizację zamówienia w Iławie.
2.2. Oferta nr 2 – Adrian Godlewski, ul. Stępowskiego 12/20, 14-100 Ostróda – data
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wpłynięcia: 01 grudnia 2017 roku, godzina 12.30, całkowita wartość usługi –
4.800,00 zł. Oferta pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie za cenę uzyskała
50 pkt, a za doświadczenie 50 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 100,00.
Zamawiający oświadcza, iż nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Wybór oferty. Stosownie do przyjętych kryteriów oceny ofert, ustnych ustaleń z Oferentami
oraz obowiązującej zasady konkurencyjności przyjęto do realizacji:
a) w Iławie Ofertę nr 1 - Katarzyna Bączek, ul. Dąbrowskiego 15A/6, 14-200 Iława
b) w Ostródzie Ofertę nr 2 – Adrian Godlewski, ul. Stępowskiego 12/20, 14-100
Ostróda.
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