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Ogłoszenie o wyniku postępowania 
 

Tytuł:  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego o nr 3ZK/2018/4.3POWER z dnia 01.03.2018 r.  
na świadczenie usługi trenera 
 

Niniejszym Narodowe Forum Doradztwa Kariery zawiadamiamy, że z dniem 16.03.2018r. rozstrzygnięte zostało 
postępowanie przetargowe o nr 3ZK/2018/4.3POWER z dnia 01.03.2018r., dotyczące złożenia oferty na 
świadczenie usługi trenera w ramach projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji 
kobiet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV. Osi 
priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz 
zamieszczone na stronach internetowych: 

 www.nfdk.pl  
 http://projekt.kobietypracujace.eu  
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęły cztery (4) oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Oferty 
wpłynęły w wymaganym terminie tj. do dnia 09.03.2018r. do godz. 16:00. 

Zamawiający dokonał sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w 
zakresie kompletności i jakości ofert. Nadesłane oferty spełniły wymogi formalne. 

Oferty zostały również ocenione pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści zapytania ofertowego: 

1. Pan Marek Strzelecki   
Kryterium Cena brutto: 91,43 pkt. 
Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 91,43 pkt. 
 

2. Pani Agnieszka Budek  
Kryterium Cena brutto: 100 pkt. 
Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt. 
 

3. Pan Arkadiusz Wiecha  
Kryterium Cena brutto: 88,89 pkt. 
Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 88,89 pkt. 

4. Pan Antonii Wontorczyk   
Kryterium Cena brutto: 80 pkt. 
Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 80 pkt. 

http://www.nfdk.pl/
http://projekt.kobietypracujace.eu/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Na podstawie szczegółowej analizy nadesłanych ofert Komisja Przetargowa podjęła negocjacje cenowe i decyzję 
o zleceniu realizacji zamówienie 3 (trzem) Wykonawcom, których oferty nie zostały odrzucone oraz uzyskały 
najwyższe liczby punktów w ostatecznej ocenie punktowej zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.  

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 3ZK/2018/4.3POWER z dnia 01.03.2018r. i 
oceny otrzymanych ofert Komisja postanowiła powierzyć realizację usługi pełnienia funkcji trenera poniższym  
Oferentom:  

1. Pan Marek Strzelecki   
 

2. Pani Agnieszka Budek  
 

3. Pan Arkadiusz Wiecha  

Realizacja usługi zostanie wyznaczona i zlecona przez Zamawiającego po zakończonym procesie rekrutacji grup 
szkoleniowych i ustaleniu lokalizacji oraz terminów planowanych szkoleń, warsztatów i debat konsultacyjnych. 

Wykonawcy, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze przystąpią do zawarcia pisemnych umów na 
wykonanie usługi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wybór Wykonawców został udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

 
Prof. nzw. dr hab. Czesław Noworol 
Prezes Zarządu Krajowego  
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