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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

NR POSTĘPOWANIA: 9/RR/09.01.05-24-003B/20 z dnia 12.12.2022 r. 

 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o. o. jako Lider w ramach realizowanego 

projektu pn. „Reintegracja drogą do lepszego życia!” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla Działania: 9.1. Aktywna integracja dla 

Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

– konkurs, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) dotyczące przedstawienia ofert 

cenowych na wybór Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie pośrednictwa pracy dla 

Uczestników projektu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył: 

Dane wybranego oferenta:  Business Balance Sp. z o. o. 

41-218 Sosnowiec, ul. Klonowa 12, NIP 6443541488 

Oferta złożona elektronicznie w dniu 21.12.2022 r. o godz. 11:32 

Cena ofertowa brutto 24 750,00 PLN 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wskazane przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. W trakcie oceny ofert 

Wykonawca uzyskał największą ilość punktów, w związku z czym został wybrany do realizacji 

zamówienia. Informacja o wyniku postępowania została opublikowana na stronie internetowej 

Beneficjenta w dn. 17.01.2023r. oraz przesłana drogą elektroniczną do Oferentów, którzy brali udział 

w niniejszym postępowaniu, a także upubliczniona w formie wydruku umieszonego na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dn. 17.01.2023r. 

Informacje o potencjalnych Wykonawcach, którzy złożyli ofertę w ramach przedmiotowego 
postępowania: 
 

Lp. Dane Oferenta Data wpływu oferty 
Uzyskana ilość 

punktów 

1. 
OFERTA 1: EVEREST Consulting & Szkolenia 
Marcin Kotas, ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna 

 13.12.2022r. godz. 
11:20 

75,34 

2. 
OFERTA 2: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju 
Mirela Jeleń, ul. Łokietka 20/4, 43-200 Pszczyna 

13.12.2022r. godz. 
11:47 

78,57 

2. 
OFERTA 3: Business Balance Sp. z o. o.,  
ul. Klonowa 12, 41-218 Sosnowiec 

21.12.2022r. godz. 
11:32 

100,00 
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Podstawą sporządzenia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty był protokół 

wyboru wykonawcy wg zasady rozeznania rynku dla zapytania ofertowego z dn. 17.01.2023r.  
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