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Niepelnosprawnych i Autystyc;znych

is-oeo Rzeszdw, ul' Saska 56
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Rzesz6w, dnia 3 I maia 2021 rokLr

Katarzyna Anna Rokicka:

INFORMACJA

dotycz4ca zakoriczenia postgpowania ofertowego

W drriu 3l rna.ia 2021 r. zakoticzono postepowanie oleftowe z dnia 20 rna.la 2021 r. na czgsciow4
realizac-iE zarn6wienia przez wykottawc6w polegaj4cego na przeprowadzanir-r za.jgc terapeLrtycznyclr
w zakresie treningu lkornpetencji spolecznych, trening6w r,rrliejgtno6ci spolecznycl-t oraz terapii
psychologiczno-pedagogicznej dla berieficjent6w ob.igtych wsparciem w rarnach projektLr pn.
,.O6rodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w paristwowego
Funduszlt Rehabilitacji Os6b Niepeinosprawnych w ramaclr konkursu 112020, wykonywanego pa
podstawie trrnowy o dofinansowarrie nurner Z,ZOl000204l0glD z dnia I I ntaia 2021 r.

l. Zapytanie ofeftowe wrgczono co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom i upubliczniono je na
stronie inter'etowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS * Rzesz6w:
http://solisrad ius.pllaktualnosci/

http : //so I is ra d i u s. p l/za pvta n ia -ofe rtowe /
httos: -z-dnia-2 1-r-na lizacie-
zamowienia-przez-vwkonawcow-oolega iaceRo-na-przeprowadzaniu_form_wsparcia_w_zakresie_
tren inAu-kom petenr:ii-spolecznvch-tren ingow-um ie i/

2. W odpowiedzi na zapylanie ofertowe *ptynEly 2 oferty od:

l) Oirodek Nauczania Jgzyk6w Obcych ,.Jgzyki Swiata" Katarzyna Arrna Rokicka:
Lrl. Sierrkiewicza 491- l5-002 Bial_vstok.

2) Pan Jakub Ciselk zam. w Albigowej.

3. W stosunku do ww. oferent6w zapadly nastgpuiqce rozstrzygnigcia:
1) O5rodek Nauczania J9ryk6w Obcych ,,Jgzyki Swiata,'

ul. Sienkiewicza 49:' l5-002 Bialystok:
oferla wplyngla w dniu26.05.2021 r., po jej rozpatrzeniu, w toku postgpowarria ofertow'ego
stwierdzono, ze:
a) oferent nie przedstawil swoich kwalifikacji okre5lonych w zapytaniu ofertor,r,),m lecz

przedstawil kwalifikacje osoby trzeciej. w zwi4zku z czytn nie spelrril wvnrog6w
formalnych okreSlonych w czgsci lV pkt 4 zapytar-tiaofeftowego;

b) oSwiadczyl 2e zrealizuje zam6wienie zgodnie z wszystkimi warunkami zarn6wienia co
stoi w sprze,czno$ci z faktem okre6lonym powyZej.

Oferta nie spelnia kryteri6w forrnalnych wigc rrie podlega ocenie.

2) Pan Jakub Ciseli zam. rv Albigowej:
oferta wptyngla w drtiu2l .05.202l r., po je"j rozpatrzeniu, w toku postgpowania ot-ertowego
przyznatlo 70 pl<t.



2

W zwi4zku z powylszym w wyniku postgpowania ofertowego wyloniono ofertg

Pana Jakr,rb Cisek zam. w Albigowej, kt6ra otrzymala 70,00 pkt.

4. Zgodnie z rozdzialern Vlll pkt l4 ,,Wytycznych w zalilesie laa,alifikov,alnoici koszt6u' vv ramach

ait. 36 Lts/(:nt)v o rehabilitacji ztwvodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os,6b niepelnosprawnych"

starrowiqcyclt 'zal4cznlk nr 8 do ,,Zasad t4)spierania realizacji zadan z zakresu rehabilitacji

zay,oclowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych, zleccrnych organizacja'm pozarzqdowynl przez

P]tRON" w rarnach konkursu ofer1, zasadg korrkurencyjno5ci uwaza siQ zzL spelnion4 w przypadku

gdy Zleceniobiorca pomimo wys{arria z-apytaria ofertowego do trzech potencjalrrych wykorrawc6w

WICEPREZES

z JacekJdzefBabis


