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INFORMACJA

dotycz4ca zakoriczenia postgpowania ofertowego

W dnitr 29 stycz.nia 2020 r. zakoficzono postepowanie ofeftowe z dria 20 stycznia 2020 r. na
czgSciow4 realizac.ig zarnowienia przez. wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu zajE(
terapcuty'czrrych w zakresie treningu konipeterrcji spolecznych, trening6w LrrniejgtnoSci spoleczrryclr
oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej dla bcnefic.ientow objgtych wsparciern w rarnaclr projektu
prr. .,O(rodck TerapeLrtyczrry SOl,lS RADIIJS", wsp6lfinarrsowanego ze Srodk6w Paristwowego
FutrdrtszLt Rehabilitac.li Osob Niepetnosprawnyclr w ramach konkursu 112018, wykonywanego na
podstau'icturlowy o dofinansowanie nLrmer Z7,Ol000l56l09lD z dria29 kwietnia 2019 r.

l. Zapl'tanie ofeftou'c wrgczono co najmniej trzern potel"lcjalnyrn wykonawcorn iupubliczniono je na
strorrie interrretowej Stowarzyszenia SOI.IS RADITJS - Rzeszow:

lutp/sslisrdlupU
http://sol i srad i us.pl/aktual nosc i/

ItUp./spltsfadlr s. p l/za pytan i a-ofe rrowe/

http://sol israd ius.pllzapytan ie-ofertowe-z-dn ia-20-kwietn ia-2020-rl
http://solisrad ius.pl/wp-content/uploads/2020/04/00-Zap),tan ie-ofertowe-pobierz.pclf

2. W oclporviedzi rra z.apyrlanie ofeftowe wptyngty 3 oferty od:
l) RA.IOS CONSUI.I-ING Ral'at Stehrasik: ul. Budowlarrych 3: 37-550 Radyrnno.
2) Ccntrum tJslug Psvchologicznyclr Pedagogicznych i Logopedycznych EGO; ul.

4A 68-200 ?.ary.

3) Pan Damian Drozdowski zam.w Rzeszowie.

3.W

r)

stostrnku do wlr,. ofeft zapadly nastgpuj4ce rozstrzygnigcia:

RniOS CONStJLI-ING Ral'al Stehnasik: ul. Budowlanych 3: 37-550 Radynno:
ofer-ta u'ptyngla w dniu 24.04.2020 r., po jej rozpatrzeniu, w toku postgpowania ofertowego
prT.vznano 56,25 pkt.

2) Centrum Uslug Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGo;
ul. Sr6drniejska 4A: 68-200 Zary:
of'crta wplvttela r.v dniu24.04.2020 r.. po.lej rozpatrzeniu. w toku postgpowania ofertowego
stu,icrdz,ono- zc:
a) oferent nie przedstawil swoich kwalifikacji okreSlonych w zapytaniu ofertowym lecz

prz-edstawil kwalifikacje osoby trzeciej, w zwi4zku z czym nie spelnil wymog6w
l'orrr-ralrrych okreSlorrych w czgsci IV pkt 3 zapytaniaofertowego;

b) oSwiadczyl 2e zrealizuje zam6wienie zgodnie z wszystkimi warunkami zam6wienia co
stoi w sprz-eczrroSci z hktern okreSlonym powyi,ej

Of'erta nie spclnia kryteri6w fbrrralnych wigc rrie podlega ocenic.

Sr6dmiejska



A+-

3) Pan Damiarr Drozdowski zatn. w Rzeszowie:
oferta wptyngta w dniu 27.04.2020 r., po je-j rozpatrzeniu, w toku postgpowania ofertowego
przyztlatla 85 pkt.

W zwi4zku z powylszym w wyniku postgpowania oferlowego w.vloniono ofeftg
Pana Damiana Drozdowskiego zall. w Rzeszowie. kt6ra otrzymata 85.00 rrkt.

Zgodnie z rozdzialem VIII pkt l4 ,,Wytycznltch w zakresie kwaliJikov,alno.ici kosztov, y,rantach
art. 36 ustawy o rehabilitacji zcrn,odowOj i spolecznej oroz zatrudnianiu os6b niepelnosprerynych"
stanowi4cych zal4cznik nr 8 do ,,Za.sael wspierunia realizacji zadan z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych, zl.ecanych orguninrcjont po:u:qdowvm przez
PFRON" w ramaclr konkursu ofert, zasadg konkurencyjno6ci uwaZa sig za spelrriolt4 w przypadku

i upublicznienia zapytania ofeftoweg6 dlrzymal tylko jedn4 wa'Zn4ofertg.

WICEPREZES

| , .^\-.'-{ Jacek J6zef Babis


