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  Radom, dnia 26.01.2018 r. 

 

Uczestnicy postępowania 

(wszyscy oferenci) 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

Znak sprawy: 01-2018/PFRON 

Dot.: wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa  

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” stanowiących załącznik nr 8 

do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON na przeprowadzenie 

szkolenia/kursu  pozwalającego na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

w zakresie Zdobnictwo i Stylizacja Paznokci – wsparcie usamodzielniania osób 

niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 

51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z 

zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła jedna  oferta: 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena/Ocena punktowa 

BEST  COMPLEX  Beata Staniszewska  

ul. Żeromskiego 94 lok. 316, 26-600 Radom 

100 pkt  

Wybrany Oferent 
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Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryterium oceny 

Ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 

 

Cena Oferty    -  100 %  (max  100 pkt) 

Ocena Oferty będzie dokonana wg następującego wzoru matematycznego: 

 

P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych Ofert; 

Ci – ceny poszczególnych Ofert; 

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny. 

 

Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze na wykonawcę zamówienia firmę BEST 

COMPLEX Beata Staniszewska ul. Żeromskiego 94 lok. 316, 26 600 Radom. 

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą 

Ofertę. Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

Z poważaniem, 

Aneta Kacprzak  

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 

tel./ fax.: 48 360 00 46  

e- mail: a.kacprzak@srcp.radom.pl 
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