Projekt „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mirów Stary, dnia 19.01.2012r.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej
Mirów Stary 27
26-503 Mirów Stary

PROTOKÓŁ
sprawozdawczy z przeprowadzonego zapytania ofertowego z
zachowaniem zasady konkurencyjności
na przeprowadzenie warsztatów komputerowych
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, NIP: 799195-61-85, w dniu 09.01.2012r.

ogłosiło

zapytanie ofertowe, które dotyczyło przeprowadzenia warsztatów

komputerowych "Podstawy obsługi komputera i Internetu” na terenie województwa mazowieckiego w Gminie Mirów
dla trzech 5 osobowych grup po 60 godzin każda razem 180 godz. warsztatowych oraz dostarczenia 3 zestawów
komputerowych z oprogramowaniem na czas realizacji szkolenia w ramach realizowanego projektu pt: ”Komputer i
Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów”POKL.09.05.00-14-480/10

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało skierowane do firm zajmujących się
szkoleniami wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: CONSULTOR Sp. z o. o. ul. Droga Męczenników
Majdanka 74, 20-325 Lublin; FUNDACJA Q ul. Wieniawska 6/26, 20-071 Lublin; oraz LEECHA CONSULTING
Sp. z o. o. ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin. Wyżej wymienione firmy otrzymały zaproszenia do składnia ofert drogą emailową.
Jednocześnie zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej WWW.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary.

Termin składania ofert obowiązywał od dnia 09.16.2012r. do 16.01.2012r do godziny 14:00.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Ziemi Zbijowskiej

Projekt „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obowiązującym terminie wpłynęła jedna oferta firmy CONSULTOR Sp. z o. o. ul. Droga Męczenników Majdanka
74, 20-325 Lublin

pozostali oferenci przesłali zwrotną informację o otrzymaniu zapytania ofertowego pocztą

tradycyjną, jednakże nie załączyli oferty.
W związku z otrzymaniem tylko jednej oferty do realizacji zamówienia wybrano w/w oferenta który
przedstawił ofertę spełniającą wszystkie wymagania.

Oferta:

1) CENA 17 550,00 zł ( 1 170,00 zł za jednego uczestnika) brutto
2) DOŚWIADCZENIE bardzo bogate doświadczenie w realizacji szkoleń 162 w latach 2003 – 2011 w
tym szkolenia w ramach projektów POKL
3) DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW
Komputer HP 4400 Workstation z oprogramowaniem klawiatura i mysz– 3 szt.
Monitor Philips 170 S – 3 szt.
Rzutnik Benq
Ekran do rzutnika

Na podstawie przedstawionej oferty oraz wymaganych załączników do oferty zatwierdzono wybór wykonawcy
firmę CONSULTOR Sp. z o. o.
O dokonaniu wyboru wykonawcę powiadomiono telefonicznie.

Zatwierdzam wybór wykonawcy
19.01.2012r
Skarbnik - Wioletta Bąk
Członek Zarządu – Rozalia Miernik

Koordynator Projektu
.....Agnieszka Wolińska..........
podpis osoby dokonującej wyboru

............................................................................
data i podpis
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