
 
 

 
 

Znak postępowania: WARP-21/Z/2018         Poznań, 12.09.2018 r. 

 

Wykonawcy biorący udział   

 w postępowaniu 

 

Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:  usługi przeprowadzenia szkoleń z 

zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” z podziałem na 

części: 

Część 1 zamówienia polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 5 grup uczestników po 15 osób/grupa 

(łącznie 75 osób) rozumianego jako zapewnienie wykładowcy/trenera oraz merytoryczne przygotowanie 

materiałów szkoleniowych, w tym testów, na podstawie których zweryfikowana zostanie wiedza 

uczestników projektu. Zamawiający (wykładowca/trener) ma obowiązek dokonać oceny testów. Wynik 

testu będzie jedną z trzech składowych przy tworzeniu listy rankingowej w zakresie przyznania dotacji na 

rozpoczęcie działalności.  

Szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości trwa 5 dni po 6 godzin na każdy dzień i dzieli się na poniższe 

moduły: 

M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i 

odnawialnych źródeł energii 

M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy 

M3 Księgowość firm małego biznesu 

M4 Regulacje prawne dla małego biznesu 

M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem. 

 

Część 2 zamówienia polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 5 grup uczestników po 15 osób/grupa 

(łącznie 75 osób) rozumianego jako zapewnienie wykładowcy/trenera oraz merytoryczne przygotowanie 

materiałów szkoleniowych, w tym testów, na podstawie których zweryfikowana zostanie wiedza 

uczestników projektu. Zamawiający (wykładowca/trener) ma obowiązek dokonać oceny testów. Wynik 

testu będzie jedną z trzech składowych przy tworzeniu listy rankingowej w zakresie przyznania dotacji na 

rozpoczęcie działalności.  

Szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości trwa 5 dni po 6 godzin na każdy dzień i dzieli się na poniższe 

moduły: 

M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i 

odnawialnych źródeł energii 

M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy 

M3 Księgowość firm małego biznesu 

M4 Regulacje prawne dla małego biznesu 

M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający prowadzący zapytanie ofertowe na: usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu ABC 

Przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” z podziałem na części, 

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

 

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES 
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204 

86-050 Solec Kujawski 
 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi zapytania ofertowego co do treści. Wykonawca spełnił 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria 

oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 
W terminie przewidzianym na odpowiedź na zapytanie ofertowe wpłynęło 9 ofert. 5 oferentów nie spełniło 
kryterium formalnego co dyskwalifikowało je z dalszej oceny. 



 
 

 
 

 
Punktacja: 
 

L.p. Nazwa firmy 
Łączna ilość 

punktów 

1 
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka 
ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. 

90,09 

2 
Kancelaria Ochrony Wiedzy i Wizerunku Adrian Ignasiak 
ul. Kaliska 10/3, 62-300 Września 

89,71 

3 
ALEXANDRITE GROUP Monika Kidyba 
ul. Cichociemnych 13 lok. 11, 44-122 Gliwice 

53,75 

4 
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES 
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski 

100 

 

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II części zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

 

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES 
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204 

86-050 Solec Kujawski 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi zapytania ofertowego co do treści. Wykonawca spełnił 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria 

oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 
W terminie przewidzianym na odpowiedź na zapytanie ofertowe wpłynęło 8 ofert. 5 oferentów nie spełniło 
kryterium formalnego co dyskwalifikowało je z dalszej oceny. 
 
Punktacja: 
 

L.p. Nazwa firmy 
Łączna ilość 

punktów 

1 
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka 

ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. 
85,20 

2 
Kancelaria Ochrony Wiedzy i Wizerunku Adrian Ignasiak 
ul. Kaliska 10/3, 62-300 Września 

89,71 

3 
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES 
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski 

100 

 

 


