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W zwiqzku z powylszym
HPM Michal Karpiriski; Bobrowniki

Powylsza oferta:

Rzesz6w, dnia 18 stycznia 2022 r.

w wyniku postgpowania ofertowego wyloniono ofertg
83;26-903 Glowacz6w.

INFORMACJA
d oty cz4ca zakofrczenia p os t gp ow a nia o fertow e go

W dniu l8 stycznia 2022 r. zakohczorrc postgpowanie ofertowe z dnia
03 stycznia 2022 r. na reahzacjg zam6wienia przez wykonawc6w polegaj4cego na zakupie
zestawu sprzEtowego do prowadzenia terapii metod4 A, Tomatisa dla beneficjent6w objgtych
wsparciem w ramach projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS,,,
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112020, w'gkonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nu:mer ZZOl000204l09lD z dnia 11 mLaja 2021 r.

| ' Zapytanie ofertowe zlolono do co najmniej trzech potencjalnych wykonawc6w
i upubliczniono je na stronie internetowej Stowarzysz:enia SOLIS RADIUS - Rzesz6w:
http://solisradius.pll., oraz
https://solisradius.pl/zapvtanie-ofertowe-z-dnia-03-stvcz nia-2022-r/
https: //so I israd i us. pl/za pvta n ia-ofe rtowe/
https://solisrad ius. rll/wp-content/uploads/2022/01,lZapvta nie-ofertowe-pobierz.pdf

2. W odpowiedzi niz zapytanie ofertowe wplyngla 1 oferta od HPM Michal Karpiriski;
Bobrowniki 83; 26-903 Glowacz6w.

W stosunku do wrv. oferty zapadlo nastgpuj4ce rozstrzygnigcie:
Oferta wplyngla u'dniu 12.0L2022r., po jej rozpatrze:niu, w toku postgpowania ofertowego
pnyznano 100 pkt

Zgodnie z rozdzialem VIII pkt 14 ,,Wytycznych w, zalcresie bwalifikowalnoici kosztdv,
w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych " stanowi4cych zal4cznik nr 8 do ,,Zasad wspierania realizacji zadari z
zalvesu rehabilitacji zawodowej i spolecznej cts6b niepelnosprawnych, zlecanych
organizacliont pozarzqdowym przez PFRON" vi ramach konkursu ofert, zasadE
konkurencyjnoSci uwaZa siE za spelnion4 w przl'padku gdy Zleceniobiorca pomimo
wyslania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawc6w i upublicznienia
zapy tania o fe rto we go otr zy m al tyl ko j e dn 4 w a2n4 o fe rtq.
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- spelnia kryteria zapylania oferlowego;

- nie przekraczzrwielko6ci Srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie

- otrzymalanay"yZsz4 iloSc punkt$
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