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             Rzeszów, 19.06.2018r. 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/KP/2018 
 
na wykonanie zamówienia w postaci świadczenia usługi pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu „Kierunek praca. 

Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i 

przeworskiego w wieku 30+”, realizowanego przez BD Center Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych SOCIETATIS, na podstawie umowy nr RPPK.07.01.00-18-0011/17 podpisanej z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.  

WYKONAWCA  

(NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO, ADRES) 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 

ZA KRYTERIUM CENA 

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE SP. Z O. O.  
Ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło 

100,00 pkt. (100%) 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów 

94,61 pkt. (94,61%) 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie rozeznania rynku w terminie składania ofert tj. do dnia 19.06.2018r. do 

godziny 8:00 wpłynęły 2 ważne oferty, które spełniły wszystkie warunki udziału oraz wymogi formalne i merytoryczne 

określone w zapytaniu ofertowym, ale tylko 1 oferta zawierała cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia mieszczącą 

się w kwocie określonej w budżecie projektu.  

 

Na realizację zamówienia w postaci świadczenia usługi pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu pn. „Kierunek 

praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego 

i przeworskiego w wieku 30+”, wybrana została oferta złożona przez: 

WYKONAWCA  

(NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO, ADRES) 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 

ZA KRYTERIUM CENA 

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE SP. Z O. O.  
Ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło 

100,00 pkt. (100%) 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERT:  
 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył w terminie kompletną ofertę, przygotowaną zgodnie z 

wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zaproponowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia nie 

przekracza kwoty, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizacje przedmiotu zamówienia i zgodnie z kryteriami 

wyboru oferty (CENA – 100 %), ww. oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.  
 

 


