Iława, dnia 08 lutego 2018 roku
Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru ofert na przedmiot zamówienia –
Zapytania ofertowego nr 05/RPO/10.2 III edycja/2017, na wyłonienie Wykonawcy, którego
zadaniem będzie przeprowadzenie usługi szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – III edycja” o numerze WNDRPWM.10.02.00-28-0093/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020:
 Szkolenie prawa jazdy kategorii C, C + E + kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy: 3
osoby
 Szkolenie prawa jazdy kategorii C + E + szkolenie okresowe – 1 osoba
 Szkolenie prawa jazdy kategorii D + kwalifikacja uzupełniająca: 1 osoba.
Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych.
Identyfikator zapytania.
Zapytanie ofertowe nr 05/RPO/10.2 III edycja/2017, ogłoszone dnia 22 stycznia 2018 roku.
Zamawiający.
Iławska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Marka Słocińskiego, ul. Jana
III Sobieskiego 37A, 14-200 Iława
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone Zapytanie ofertowe złożono w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 stycznia 2018 roku niżej wymienione, dwie oferty:
1. Oferta nr 1: Ośrodek Kształcenia Samochodowego „SERVO” Paweł Tadajewski: data
wpłynięcia 31 stycznia 2018 roku, godz. 09.35, całkowita wartość usługi: 29.000,00 zł;
oferta pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie uzyskała za cenę 50 pkt i za pozostałe
kryteria 50 pkt – łączna ilość zdobytych punktów – 100,00 pkt
2. Oferta nr 2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik: data wpłynięcia 31 stycznia
2018 roku, godz. 14.30, całkowita wartość usługi: 29.640,00 zł; oferta pozytywnie przeszła
I etap oceny, a w II etapie uzyskała za cenę 48,9 pkt i za pozostałe kryteria 50 pkt – łączna
ilość zdobytych punktów – 98,9 pkt
Wybór oferty.
Stosownie do przyjętych kryteriów oceny ofert oraz zgodnie z obowiązującą zasadą
konkurencyjności przyjęto do realizacji Ofertę nr 1: Ośrodek Kształcenia Samochodowego
„VERSO” Paweł Tadajewski.
Dyrektor Iławskiej Izby Gospodarczej
Marek Słociński

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0093/17 „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – III edycja” jest realizowany w
ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

