Powiat Świdwiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym”
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdwińskiego w okresie 2018-2022,
wyposażenie 165 uczniów (105 dziewcząt) i 10 nauczycieli (5 kobiet) w 2 zespołach szkół ponadgimnazjalnych
w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K029/17-00

Świdwin, dn. 07.06.2022 r.
ZP.271.15.2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
1.

Zamawiający
Powiat Świdwiński
Adres:
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
REGON: 330920788
NIP: 672-17-22-985
faks. 094 36 50 300 e-mail: zp@powiatswidwinski.pl

Telefon 94 36 50 301

Jednostka prowadząca postępowanie:
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I 16,
78-300 Świdwin
2.

Czy ogłoszenie było przedmiotem ogłoszenia w BZP
Nie

3.

Rodzaj zamówienia
Usługi

4. Tryb udzielonego zamówienia
Postępowanie prowadzone według zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia
2020 r.
Po złożeniu ofert, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z
przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami.
5. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Zakup i dostawa materiałów informacyjno – edukacyjnych”
6. Złożono 1 ofertę w ustalonym w zapytaniu terminie.
7. Zestawienie złożonych ofert
Numer
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
oferty
adres wykonawcy
PROGRA Sp. z o.o.
1.
ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
8. Wybór oferty:
PROGRA Sp. z o.o.
ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
Kwota: 48.956,72 zł

Cena

Liczba punktów

48.956,72

100,00

Powiat Świdwiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym”
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdwińskiego w okresie 2018-2022,
wyposażenie 165 uczniów (105 dziewcząt) i 10 nauczycieli (5 kobiet) w 2 zespołach szkół ponadgimnazjalnych
w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K029/17-00

Słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 72/100
9. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze oferty zadecydowała największa liczba zdobytych punktów z pośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa.

ZATWIERDZIŁ
Starosta
Mirosław Majka

Sporządził: J. Mlak

