
 
 

Rzeszów, dn. 29.06.2017r. 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 

 
Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 29.06.2017 r. postępowania prowadzonego  

w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn. Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 
dla nauczycieli Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów w Trzcinicy w ramach projektu pn. Poprawa 
jakości kształcenia Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. 

Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury wyłoniony został 
Wykonawca: Konsorcjum firm BD CENTER sp. z o.o. ul. Broniewskiego 1 32-222 Rzeszów i DM System 
Damian Mazur ul. Wrzosowa 15, 35-604 Rzeszów .                                                                                                    
 

 
Zestawienie złożonych ofert 

 

Nr oferty 
Nazwa  

i adres wykonawcy 

Kryterium oceny ofert: 
a) cena - 60% 
b) Doświadczenie 
wykonawcy – 40% 

Suma pkt Streszczenie oceny 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsorcjum firm: 
BD CENTER  

sp. z o.o. 
 ul. Broniewskiego 1 

32-222 Rzeszów  
oraz 

 DM System  
Damian Mazur  

ul. Wrzosowa 15,  
35-604 Rzeszów                                                                                                    

 
Zadanie 1: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu  

 
Zadanie 2: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 3: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 4: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 5: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 



 
 
Zadanie 6: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 7: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 8: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 9: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 
 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 
Zadanie 10: 
a) 70 pkt 
b)   0 pkt 

70 pkt 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  

w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                        Ireneusz Kubiś 
                                                                                                                                       Prezes Zarządu 
 

 

Otrzymują: 
1. Wykonawca; 
2. Baza konkurencyjności; 
3. A/a 
 

 


