
 
 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU  

POSTĘPOWANIA W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

NIESŁYSZĄCYCH” 

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 
 

Oznaczenie sprawy: ZO/D/1/8/2016 

 

1. Przedmiot postępowania:  

 

Zakres 1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania 

Zakres 2. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego (zajęcia z zakresu 

poruszania się po rynku pracy, indywidualnych symulacyjnych rozmów 

kwalifikacyjnych, warsztatów integracyjnych) 

Zakres 3. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot:    

85312320-8 Usługi doradztwa 

 

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym oraz w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

2. Złożone oferty  
W ramach prowadzonego postępowania złożono łącznie 5 ofert (3 oferty do każdego zakresu 

zamówienia). 

Nie odrzucono żadnej oferty. 

 

3. Wynik postępowania:  
 

Zakres 1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania 

 

L.p. Nazwa oferenta 
Cena brutto za 1 

godzinę 

Ilość godzin do 

zrealizowania 

1 Łukasz Sus 110,00 zł 200 

2 
Krzysztof 

Poręba 
110,00 zł 

100 

 

Zakres 2. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego (zajęcia z zakresu 

poruszania się po rynku pracy, indywidualnych symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych, 

warsztatów integracyjnych) 

 

L.p. 
Nazwa 

oferenta 

Cena brutto 

za 1 godzinę 

Ilość godzin do 

zrealizowania 

(zajęcia z zakresu 

poruszania się po 

rynku pracy) 

Ilość godzin do 

zrealizowania 

(indywidualne 

symulacyjne rozmowy 

kwalifikacyjne) 

Ilość godzin do 

zrealizowania 

(warsztaty 

integracyjne) 

1 Krzysztof 110,00 zł 60 90 48 



 
 

 

 

Poręba 

 

Ze względu na to, że ceny dwóch pozostałych ofert złożonych w postępowaniu przekraczały 

limit kwotowy przeznaczony na realizację pozycji budżetowych oferenci zostali dnia 

12.08.2016 poinformowani o wynikach postępowania a 2 oferentów zaproszonych zostało do 

negocjacji budżetowych wyznaczonych na dzień 16.08.2016. 

 

 

Zakres 3 Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego 

 

L.p. Nazwa oferenta 
Cena brutto za 1 

godzinę 

Ilość godzin do 

zrealizowania 

1 
Krzysztof 

Poręba 
110,00 zł 

150 

 

Ze względu na to, że ceny dwóch pozostałych ofert złożonych w postępowaniu przekraczały 

limit kwotowy przeznaczony na realizację pozycji budżetowych oferenci zostali dnia 

12.08.2016 poinformowani o wynikach postępowania a 2 oferentów zaproszonych zostało do 

negocjacji budżetowych wyznaczonych na dzień 16.08.2016. 

 

 

4. Termin i miejsce podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą: 

25.08.2016 

Biuro Projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących”, ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy 

Sącz 

 

Otrzymują: 

a/ wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę w postępowaniu 

b/ aa 

 

 

 

Nowy Sącz, 12.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 


