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                      Katowice, 24.01.2022     

Informacja o wyborze wykonawców 

Dotyczy: zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 13-01-2022 r. na usługę przeprowadzenia warsztatów 
rękodzielnictwa dla uczestników projektu „Metamorfozy – subregion centralny. Projekt dla osób z 
niepełnosprawnościami”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-0644/19 
 
Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolski, D. Dobrowolska, M. Dobrowolska,  informuje, iż w przedmiotowym 
postępowaniu, zgodnie z postanowieniami i obowiązkami wynikającymi z stosowania zasady konkurencyjności 
dla projektu „Metamorfozy – subregion centralny. Projekt dla osób z niepełnosprawnościami”, nr WND-
RPSL.09.01.05-24-0644/19,  dokonano oceny złożonych ofert. 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący  wykonawcy: 

NR 
oferty 

Wykonawca Adres Data 
wpłynięcia 

Cena w PLN 

1. Sylwia 
Totuszyńska 

ul. Pod Lasem 9, 43-188 Orzesze  17-01-2022 90,00 

2. Modra Eco Sp. z 
o.o. 

Ul. Szymborska 53, 88-100 Inowrocław 19-01-2022 326,00 

 
Zgodnie z kryterium oceny ofert, wskazanym w pkt. VII zapytania ofertowego Zamawiający uznaje za 
najkorzystniejszą ofertę nr 1.  

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu oraz 
uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów: 95,00 pkt., w tym: 

 - liczba punktów w kryterium ceny: 40,00 pkt.  
- liczba punktów w kryterium doświadczenia w obszarze zamówienia: 45,00 pkt. 
- liczba punktów w kryterium dyspozycyjność: 10,00 pkt. 
- liczba punktów w kryterium „Status osoby z niepełnosprawnością lub/i zatrudnienie osoby z 
niepełnosprawnością do wykonania przedmiotu zamówienia: 0,00 pkt. 
 
OFERTA NR 2 – została odrzucona ze względów formalnych: 
Brak dokumentów potwierdzających:  
- Brak dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie wyższe: brak załączonych dyplomów 
- Brak dokumentów poświadczających wymagania ukończonego kursu lub/i szkolenia lub/i szkoły lub/i studiów podyplomowych z 
zakresu szeroko rozumianej terapii zajęciowej lub/i arteterapii lub/i rękodzielnictwa 
- Brak dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe wymienione w załączniku nr 2 (referencje/ umowy cywilno-
prawne z potwierdzeniem prawidłowo wykonanej umowy/ zaświadczenia o prawidłowym wykonaniu usługi itp. wskazujących 
jednoznacznie liczbę godzin przeprowadzonych usług) wymienionych w załączniku nr 2 
- Brak załączonego dokumentu rejestrowego: odpisu z właściwego rejestru (CEIDG, KRS) 
- Brak załączonego dokumentu potwierdzenia wpisu do RIS 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu, 
Z poważaniem 
Małgorzata Dobrowolska 

 


