
SOLIS RADIUS 3

Rzeszowskie Stowaayszenie Na Rzecz Dzieci

Niepelnosprawnych i Autystycznych
35-630 Rzeszow, ul. Saska 56

tel. 691 s87 946 NIP 413.31.16.580

Rzesz6w, dnia 1 6 czerwca 2020 roku

toku postgpowania ofertowego

INFORMACJA

dotycz4ca zakoficzenia postgpowania ofertowego

W drriu 16 czerwca 2020 r. zakohczono postqpowanie ofeftowe z dnia 5 czerwca 2020 r' lla

czgSciow4 realizacjg zam6wienia przez wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu wybranych

za.iq6 Ierapeutycznych dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach projektu pn' 
"oSrodek

Terapeutyczny SOLIS RADIUS", wsp6lfinalsowanego ze Srodk6w Panstwowego Funduszt"t

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112018, wykonywanego na podstawie

Lrrnowy o dofinansowanie numer zzolo00156109lD zdnia2g kwietnia 2019 r'

1. Zapytanie ofertowe wrgczol'lo co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom i upubliczniorro ie na

stronie internetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS - Rzesz6w:

https://solisradius. plla ktu a lnosci/

https://solisradius.pl/zapvtania-ofertowe/

2. W odpowiedzina zapytanie ofertowe wptyngty 2 ofeny od:

l) Pani Justyna Kuna zam. w Rzeszowie;

2) Pani Agnieszka Grori zam. w Rzeszowie'

3. W stosunku do ww. ofert zapadly nastqpuj4ce rozstrzygnigcia:

l) Pani Jusfyna Kuna:
oferta wptynqta w dniu 10.06.2020 r', po je.i rozpatrzeniu' w

przyznano 70 Pkt.
2) Pani Agnieszka Grofi:

oferta wptyngla w dniu 10.06.2020 r., po jej rozpatrzeniu, w toku'postgpowania ofertowego

przy^rano 70 Pkt.

W zwi4zku z powyhszyrn w wyniku postQpowania ofeftowego zgodnie z czESci4 Vlll' pkt 2

zapytaniaofertowego wytoniono 2 oferty: pani Justyny Kuna i pani Agnieszki Grori

,a.orlo.ii i spolicznei os6b niepelnosprawnych, zlecanych organizaciom pozarzqdowym przez

pFRON" w ramach konkursu ofert, zasadg konkurencyjnosci twaia sig za spelnion4 w prz

gdy Zleceniobiorca pomirno wyslania zapytaniaofertowego do trzech potencjalnych wyko

i- u p u b I i c zn i enia zap,ytani a ofertowe go otrzy m al ty I ko j ed n 4 w a2n4 o fertg.

4. Zgodnie z rozdzialem VIII pkt l4 ,,Iilytycznych w zakresie laualifikowalnoici kosztriw u' rqntach

art. 36 ustctw! o rehabilitacji zawodowuj i ,iotn"rrej oraz zaftudnianiu os6b niepelnosprau'nych"

stanowi4cych zal4cznik ni g Oo ,,Zaiad wspierania realizacii zadan z zalcresu rehabilitac.ii

PByz.Es , _? sIQARE
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