
Wszystkie oferty spełniają wymóg dotyczący braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.

Ocena ofert i kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

•Cena ofertowa 60 %
•Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym 40 %

W danych kryteriach zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

Cena ofertowa
C = najniższa oferowana wartość brutto spośród zakwalifikowanych ofert / wartość badanej oferty brutto

x60

Doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć arteterapii

a)  od 3 do 5 lat -10 pkt,
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W wyniku dokonanego przez Zamawiającego postępowania ofertowego ogłoszonego w Bazie
Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1095381 z dnia 12 marca 2018 r,
przeprowadzonego w celu realizacji zamówienia dotyczącego prowadzenia zajęć artoterapii w ramach
projektu pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego" realizowanego
przez Powiat Łańcucki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Przedmiotowe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na:

Stronie internetowej http://pcDr-lancut.pl/cateqory/zamowienia-publiczne/ w dniach  12.03.2018 do
20.03.2018 - składanie ofert do godziny 12:00
Bazie konkurencyjności w dniach 12.03.2018 do 20.03.2018 - składanie ofert do godziny 12:00

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia
oferty do zamawiającego:
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