Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dębica, 11.04.2017 r.
Protokół wyboru Wykonawcy
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
W ramach projektu :
„Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16
w ramach:
Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałania:1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
I.
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 90 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i
bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego
Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.

Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60,00 pkt),
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
2. K2 - Doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40,00 pkt),
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Sposób przyznawania punktacji:
- doświadczenie w realizacji szkoleń
a) do 2 lat doświadczenia -10 pkt
b) 2-3 lata doświadczenia -15 pkt
c) 3 lata i więcej doświadczenia-20 pkt
- dysponowanie doświadczoną kadrą
a) 3 osoby – 10 pkt
b) 4 osoby – 15 pkt
c) 5 i więcej osób – 20 pkt
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku 2 i Załączniku 3 oraz na podstawie załączonych min. 3
dokumentów w każdym z załączników.
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
3. Informacja o sposobie upublicznienia oferty:
W dniu 19.03.2017r. upubliczniono ofertę pod numerem 1026158 na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026158
4. Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 28.03.2017r.
5. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.04.2017r. o godz. 10:00 w Biurze Wnioskodawcy
6. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z podaniem danych, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny:
Oferta została złożona przez:
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Data i sposób wpływu
oferty

Cena brutto

(za przeprowadzenie
szkolenia dla 1 uczestnika
projektu)

Wartość punktowa
oferty

Proponowana
cena

Termin realizacji
zamówienia

K2 - Doświadczenie w
organizacji i realizacji
szkoleń 40% (max. 40
pkt)

K1 - Cena 60%
(max. 60 pkt.)

Liczba złożonych ofert

Firma oferenta

Numer oferty
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100

21.03.2017
/mail

90,85

28.03.2017
/mail

Pkt.
1.

2.

Placówka Kształcenia
Ustawicznego
Euro Consulting w Pile
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
Stowarzyszenie Centrum
Szkolenia Zawodowego w
Gorlicach
Przedstawicielstwo w Jaśle
38-200 Jasło
ul. Wyspiańskiego 8

1

1

60

50,85

40

40

2.500zł

2.950 zł

12.2017r

12.2017r

Żaden z podmiotów nie jest związany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
7.
8.
9.
10.
11.

Ofert odrzucone: Nie dotyczy.
Wybrano oferta wraz z uzasadnieniem: Wybrano ofertę nr 1 która uzyskała najwyższą liczbę punktów, spełnia wszystkie warunki
postepowania.
Unieważnienie postępowania: Nie dotyczy.
Inne informacje: Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoba zatwierdzająca postępowanie.
Imię i nazwisko: Antoni kamiński
Data i podpis: 11.04.2017r
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