Iława, dnia 07 września 2020 roku

Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty na przedmiot zamówienia – zapytania
ofertowego nr 03/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020, którym jest wyłonienie Wykonawcy/ów,
którego/ych zadaniem będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy
przewidzianych projektem „Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy-II edycja” o nr
POWR.01.02.01-28-0025/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym:
1. Pośrednik pracy
1.1 Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami w celu określenia ścieżki
zawodowej Iława: I nabór – 20 osób, 2h/osobę, łącznie 40h; II nabór – 20 osób, 2h/osobę,
łącznie 40h; łącznie dwa nabory 80h;
1.2 Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami w celu określenia ścieżki
zawodowej Ostróda: I nabór – 25 osób, 2h/osobę, łącznie 50h; II nabór – 25 osób, 2h/osobę,
łącznie 50h;łącznie dwa nabory 100h.
Rodzaj godzin: godzina dydaktyczna (45 minut).
Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych, pod warunkiem, że oferta częściowa
dotyczyć będzie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia: Iława lub Ostróda.
Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszczał możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Wykonawcą.
Identyfikator zapytania: Zapytanie ofertowe nr 03/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020 ogłoszone
dnia 19 sierpnia 2020 roku.
Zamawiający: Iławska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Marka
Słocińskiego, ul. Jana III Sobieskiego 37 A, 14-200 Iława.
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zaproszenia oraz ogłoszenie zapytania ofertowego
złożono w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28 sierpnia 2020 roku u Zamawiającego niżej
wymienione oferty:
1. Oferty dotyczące realizacji zamówienia w Iławie (uwzględniając zapisy w przedmiocie
zamówienia o dopuszczeniu składania ofert częściowych, pod warunkiem, że oferta
częściowa dotyczyć będzie realizacji zamówienia w Iławie lub Ostródzie):
1.1. Oferta nr 1 – Paweł Albrewczyński, ul. Smolki 6A/14, 14-200 Iława – data wpłynięcia:
24 sierpnia 2020 roku, godzina 09.30, całkowita wartość usługi – 6.000,00 zł. Oferta
pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie za cenę uzyskała 50 pkt, a za
doświadczenie 50 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 100,00.
1.2. Oferta nr 2 – Monika Kwiatkowska, Samborowo, ul. Sportowa 22, 14-100 Ostróda –
nie dotyczy, oferta złożona na realizację zamówienia w Ostródzie.
1.3. Oferta nr 3 - Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna
Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok - data wpłynięcia: 27 sierpnia 2020 roku,
godzina 11.20, całkowita wartość usługi – 13.816,80 zł, w tym dotycząca realizacji usługi w
Iławie 6.140,80 zł. W związku z tym, iż Oferta zawierała braki/uchybienia w dniu 01
września 2020r wezwano e-mailem Oferenta do ich uzupełnienia w terminie do 03
września 2020r. Oferent nie uzupełnił powyższych braków/uchybień we wskazanym
terminie i w związku z powyższym oferta pozostała bez rozpatrzenia.
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2. Oferty dotyczące realizacji zamówienia w Ostródzie (uwzględniając zapisy w przedmiocie
zamówienia o dopuszczeniu składania ofert częściowych, pod warunkiem, że oferta
częściowa dotyczyć będzie realizacji zamówienia w Iławie lub Ostródzie):
2.1. Oferta nr 1 – Paweł Albrewczyński, ul. Smolki 6A/14, 14-200 Iława – nie dotyczy,
oferta złożona na realizację zamówienia w Iławie.
2.2. Oferta nr 2 – Monika Kwiatkowska, Samborowo, ul. Sportowa 22, 14-100 Ostróda –
data wpłynięcia: 27 sierpnia 2020 roku, godzina 09.30, całkowita wartość usługi – 7.500,00
zł. W związku z tym, iż Oferta zawierała braki/uchybienia w dniu 01 września 2020r
wezwano e-mailem Oferenta do ich uzupełnienia w terminie do 03 września 2020r.
Oferent w dniu 02.09.2020r. uzupełnił wszystkie wskazane braki/uchybienia. Oferta
pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie za cenę uzyskała 50 pkt, a za
doświadczenie 50 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 100,00.
2.3. Oferta nr 3 - Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna
Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok - data wpłynięcia: 27 sierpnia 2020 roku,
godzina 11.20, całkowita wartość usługi – 13.816,80 zł, w tym dotycząca realizacji usługi w
Iławie 7.676,00 zł. W związku z tym, iż Oferta zawierała braki/uchybienia w dniu 01
września 2020r wezwano e-mailem Oferenta do ich uzupełnienia w terminie do 03
września 2020r. Oferent nie uzupełnił powyższych braków/uchybień we wskazanym
terminie i w związku z powyższym oferta pozostała bez rozpatrzenia.
Zamawiający informuje, iż nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wybór oferty. Stosownie do przyjętych kryteriów oceny ofert oraz obowiązującej zasady
konkurencyjności przyjęto do realizacji:
a) w Iławie Ofertę nr 1 – Paweł Albrewczyński, ul. Smolki 6A/14, 14-200 Iława
b) w Ostródzie Ofertę nr 2 – Monika Kwiatkowska, Samborowo, ul. Sportowa 22, 14-100
Ostróda.
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