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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie procedury rozeznania rynku określonej w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Rozwoju, informuję, że w rozeznaniu rynku na przeprowadzenie Warsztatu 

z zakresu komunikacji i autoprezentacji – w ramach zadania nr 3 Projektu pt. „Aktywna 

integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej  IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 30.07.2018 r. jako 

najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 1 z dnia 17.08.2018 r. Wykonawcy  

GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Kilińskiego 22M, 27-400 

Ostrowiec Św., cena brutto 83,25 zł/h, 100 pkt (%). 

Wykonawca GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. spełnił warunki udziału w postępowaniu 

i nie podlega wykluczeniu, oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

podlega odrzuceniu. 

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 10 dni roboczych od momentu 

otrzymania niniejszej informacji przez wybranego Wykonawcę. 

 

Kwota brutto ujęta w budżecie Projektu na wykonanie zamówienia wynosi łącznie 

19.440,00 zł. 

 

Złożone oferty:  

Wykonawcy, który złożyli oferty, nie podlegali wykluczeniu i spełniali warunki określone 

w zapytaniu ofertowym. Oferty nie podlegały odrzuceniu. 

Oferta nr 1 z dnia 17.08.2018 r.: GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. Ostrowiec Św., cena brutto 

83,25 zł/h, 100 pkt (%) 

Oferta nr 2 z dnia 17.08.2018 r.: EGO DIRECTION Warszawa, cena brutto 295,00 zł/h, 

28,22 pkt (%) 

Oferta nr 3 z dnia 20.08.2018 r.: VR TRAINING Sp. z o.o. Olsztyn, cena brutto 119,00 zł/h, 

69,96 pkt (%) 

Oferta nr 4 z dnia 20.08.2018 r.: Pracownia Psychotechniczna PERFEKT Lipno, cena brutto 

160,00 zł/h, 52,03 pkt (%) 
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