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Boguszów-Gorce, 19.09.2017 r.

CoJ.27I.I5.2017

Informacj a z otwarcia ofert
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr COJ.27I.15.ż017 z dnia 04 września}}I7 r.
dotyczącym zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. lJ. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na
,,Usługę prowadzenia zajęć specjalisĘcznych w ramach projektu pt. ,,Świetlice centrum
wsparcia, integracji i aktywizacji"

W dniu 19,09,2017 r. w siedzibie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach dokonano

otwarcia ofert. W wyznaazonym terminie wpłynęło5 ofert.

PoniZej zestawienie ofert wtaz informacją

o

zaproponowanej przez poszczegó|nych Oferentów
wartoŚci zamówienia odnośnie do części,na którą Oferent złożyłofertę oraz kwocie jaką Zamawiąący
zamięrza pt zęznaczy ó na r ealizacj ę danej częścizamówienia.
Kwota

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

wąrt!śćzamówienia
brutto

przezn^czona
przez

Uwagi

Zamą,wiającego na
dana część

zamówienia

Cześć1 - Rozszerzenie oferĘ programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne - grupowe zajęĆiii
socjoterapeutyczne - Świetlica Środowiskowa nr

l

l

Open Education Group Sp. z o.o.

l

ul. Modlińska

15-066 Białvstok

6 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

BPR Consulting Paulina
zastrożna
ul Radwańska 27l2U

2

90-540

Łódż

8 800,00 zł
(74,00 zł za godz.)

Oferta nr

Niepubliczna Placówka

Wychowania Pozaszkolnego CE

LINGA

3

Ą

5

UNIFUND
SP Z o.o.

Organ prowadzący:

os. Bohaterów września lłc
31-620 Kraków
SmartAdvice Michał Kucharczyk
ul, Olimpiiska 1/3
58-301 Wałbrzvch
Centrum Biznesu i Pronrocji
I(adr Sp. z o.o.
Os. Słoneczne |4, 27 -400

ostrowiec Świetokrzvski

CzęŚĆ 2

l

6 840,00 zł
(57,00 zł za godz.)

6 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

7 080,00 zł
(59,00 zł za godz.)

Open Education Group

i uzyskał największą liczbę punktów w
niniejszym kryterium - 90 oraz otrzymń
dodatkowe 10 punktów w kryterium
doświadczenie w związku zpowższym
realizacja zamówienia w ramach niniejszei
częścizostanie zlecona firmie Open
Education Group Sp. z o,o.

8 580,00 zł

(1I,50 zł za godz,)

- Rozszerzenie oferty progrumowej Swietlic o zajęcia specjalistyczne - grapowe zajęeifl
socjoterapeutyczne - Świetlica Środowiskowa nr 2

Open Education Group Sp. z o.o,

ul. Modlińska

1

15-06ó Białvstok

6 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

BPR Consulting Paulina
2

l firmy

Sp. z o.o. spełnia wymagania formalne
i uzyskała l00 punktów zgodnie z
przyjętymi w postepowaniu kryteriami.
Olerent zaproponowal najniższą cenę

zastrożna
ul, Radwańska 27l2U
90-540 Łódź

8 880,00 zł
(74,00 zł za godz.)

6 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

Oferta nr l firmy Open Education Group
Sp. z o.o. spełnia wymagania formalnę
i uzyskała l 00 punktów zgodnie
z pr zyjętymi w postepowaniu kryteriami.
Oferent zaproponował najniższą cenę
i uzyskał największą liczbę punktów
w ninieiszym krvterium - 90 oraz
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Unia Europejska
turop€jskl

Niepubliczna Placówka

otrzymń dodatkowe 10 punktów
w kryterium doświadczenie w związku
z powy ższym rea|izacja zamówienia
w ramach niniejszej częścizostanie
zlecona firmie Open Education Group Sp.

Wychowania Pozaszkolnego CE

LINGA

J

Organ prowadzący: LINIFL|ND

SP Z o,o.
Os, Bohaterów WrześnialA/C
31-620 Kraków

4

smartAdvice Michał kucharczvk
ul. Olimpijska l/3
58-301 Wałbrzvch
Centrum Biznesu i Pronroc_|i

5

Kadr Sp. z o,o.
Os. Słonęczne 14, 27 -400

Oslrowiec Swiętokrzyski

CzęŚĆ 3

l

Fundusz Społeczny

6 840,00 zł
(57,00 zł za godz.)

z o.o.
7 080,00 zł
(59,00 zł za godz,)
8 580,00 zł
(71,50 ń za godz,)

- Rozszerzenie oferty programowej Swietlic o zajęcia specjalistyczne - grupowe zajęcia
socjoterapeutyczne - Świetlica Środowiskowa nr 3

Open Education Group Sp, z o.o.
ul. Modlińska 1

l5-066 Białvstok

10 000,00

zł

(50,00 zł za godz.)

BPR Consulting Paulina
2

zastrożna
Radwańska27l2U
90-540 Łódź
Niepubliczna Placówka
rrl

14 800,00 zł
(74,00 zł za godz.)

Wychowania Pozaszkolnego CE

LINGA

J

Organ prowadzący:

UNIFIIND

SP Z o.o.
Os. Bohaterów Września1łC
31-620 Kraków

4

5

smartAdvice Michał kucharczvk
ul. Olimpijska 1/3
58-30l Wałbrzvclr
Centrum Biznesu i Promocji
Kadr Sp. z o,o.
Os, Słoneczne l4, 27 -400
ostrowiec Świętokrzvski

l 1 000,00 zł
(55,00 zł za godz,)

10 000,00

zł

(50,00 zł za godz.)

l | 800,00 zł
(59,00 zł za godz.)

Oferta nr 1 firmy Open Education Group
Sp, z o,o. spełnia wymagania formalne
i uzyskała l00 punktów zgodnie z
przyj ętymi w postepowaniu kryteriami.
Oferent zaproponował najniższą cenę
i uzyskał największąliczbę punktów w
niniejszym kryterium - 90 oraz otrzymał
dodatkowe l0 punktów w kryterium
doświadczenie w związku zpowższym
rcalizacia zamówienia w ramach ninieiszęi
częścizostanie zlecona firmie Open
Education Group Sp, z o,o.

|4 310,00 zł
zł za godz.)

(71 ,55

cześć4 - Rozszerzenie oferty programowej swietlic o zajęcia specjalistyczne - grupowe zajęcia
socjoterapeutyczne - Świetlica Środowiskowa nr 4
l

Open Education Group Sp, z o.o.
ul. Modlińska 1

l5-066 Białvstok

l0 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

BPR Consulting Paulina
2

zastrożna
ul. Radwańska 27l2U
90-540 Łódź,

1 firmy Open Education Group
Sp. z o.o. spełnia wymagania formalnę
i uzyskała l00 punktów zgodniez
przyjętymi w postepowaniu kryteriami.
Oferent zaproponował najniźszą cenę

Oferta nr

l4 800,00 zł
(74,00 zł za godz,)

Niepubliczna Placówka

Wychowania Pozaszkolnego CE

LINGA

J

4

5

Organ prowadzący: UNIFLIND
SP Z o.o.
Os. Bohaterów Września 1łC
31-620 Kraków

SmarlAdvice Michał Kucharczvk
ul. Olimpijska l/3
58-30l Wałbrzvch
Cęntrum Biznesu i Promocji
Kadr Sp. z o.o.
Os. Słoneczne 14, 27 -400

ostrowiec swietokrzvski

000,00 zł
(55,00 zł za godz.)
1

1

1

l

800,00 zł

(59,00 zł za godz.)

l0 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

i uzyskał największąliczbę punktów w
ninie.iszym kryterium - 90 oraz otrzymał
dodatkowe l0 punktów w kryterium
doświadczenie w związku zpowższym
ręalizacla zamówienia w ramach ninieiszei
częścizostanie zlecona firmie Open
Education Group Sp, z o,o,

l4310,00zł
(71,55 zł za godz.)

cześć5 - Rozszerzenie ofertv programowei swietlic o zaięcia sDecialistvczne

-

Trenins
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Zastępowania Agresji - Świetlica Środowiskowa nr 2
Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Modlińska

1

1

15-066 Białvstok

BPR Consulting Paulina
zastrożma
ul, Radwańska 27l2U

2

90-540

Łódż

Centrum Biznesu i Promocji
Kaclr Sp. z o.o.
Os. Słoneczne 14, 27 -400
Ostrowiec Swiętokrzyski

3

Oferta nr 1 firmy Open Education Group
Sp. z o.o. spełnia wymagania formalne
i uzyskała l00 punktów zlodnię z
przyjętymi w postepowaniu kryteriami.
Oferent zaproponował najniższą cenę
i uzyskał największą liczbę punktów w
niniejszym kryterium - 90 oraz otrzymał
dodatkowe l0 punktów w kryterium
doświadczenię w związku zpowższym
realizacja zamówienia w ramach niniejszej
częścizostanie zlecona firmie Open
Education Group Sp. z o.o.

8 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)
8 000,00

zł

(50,00 zł za godz.)
1 1 840,00 zł
(74,00 zł za godz.)

8 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

ll280,00 zł
('70,50 zł za godz,)

część6 - Rozszerzenie oferĘ programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne -Trening zastępowania
Agresji - Świetlica Środowiskowa nr 3
Open Education Group Sp. z o.o.

Modlińska 1
15-066 Białvstok
Ltl.

8 000,00

Oferta nr 1 firmy Open Education Group
Sp. z o.o. spełnia wymagania formalne
i uzyskała l00 punktów złodniez
przyjętymi w postepowaniu kryteriami.
Oferent zaproponował najniższą cenę
i uzyskał największą liczbę punktów w
ninieJszym kryterium -90 oraz ohzymał
dodatkowe 10 punktów w kryterium
doświadczenie w związku zporyższym
realizacja zamówienia w ramach niniejszei
częścizostanie zlecona firmie Open
Education Group Sp. z o.o.

zł

(50,00 zł za godz,)

BPR Consulting Paulina
zastrożna

2

ul, Radwańska 27l2U
90-540 Łódź

Centrum Biznesu i Promocji
I(adr Sp, z o.o.
Os. Słoneczne 14, 27 -400
Ostrowiec Świętokrzyski

3

CzeŚĆ

7

l

l

8 000,00

zł

(50,00 zł za godz,)

280,00 zł

(70,50 zł za godz.)

- Rozszerzenie oferĘ programowej Swietlic o zajęcia specjalistyczne -Trening Zastępowania
Agresji - Świetlica Środowiskowa nr 4

Open Education Group Sp. z o.o.
I

1 1 840,00 zł
(74,00 zl za godz.)

ul, Modtińska l

15-066 Białvstok

Oferta nr 1 firmy Open Education Group
Sp. z o.o. spełnia wymagania formalne
i uzyskała 100 punktów zsodnię z
przyjętymi w postepowaniu kryteriami,
Oferent zaproponowal najniższą cenę
i uzyskał największą liczbę punktów w
niniejszym kryterium - 90 oraz otrzymał
dodatkowe l0 punktów w kryterium
doświadczenie w związku zporyższym
realizacja zamówienia w ramach niniejszej
częścizostanie zlecona firmie Open
Education Group Sp. z o.o.

8 000,00 zł
(50,00 zł za godz.)

BPR Consulting Paulina
2

zastrożna
ul, Radwańska 27l2U
90-540 Łódź,

1 1 840,00 zł
(74,00 zł za godz.)

8 000,00

zł

(50,00 zł za godz.)

Centrum Biznesu i Promocji
3

Kadr Sp. z o,o,
Os. Słoneczne l4, 27 -400
Ostrowiec Świętokrzyski

l 1 280,00 zł
(70,50 zł za godz.)

Eyrektor
W

Eos

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rąmąch
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