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Rzeszów, 07.10.2021 r. 

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Realizacja działań związanych z dostawą wartości niematerialnych i prawnych w postaci zakupu oprogramowania 

platformy IT MARKETPLACE w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO-RZESZÓW W 

WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 

Wzór na konkurencję II Etap. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://zetorzeszow.pl/ oraz na 

portalu Baza Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  

 

3. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 20.09.2021 r. do godziny 08:30 wpłynęła jedna 

oferta (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2021 godz. 12:30) : 

a) GSP Mirosław Tarczoń, ul. Tytusa Chałubińskiego, nr 9, lok. 2, 02-004 Warszawa 

 

4. Wybór oferty 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunki oceny formalnej, która 

obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione i zakwalifikowane do oceny 

merytorycznej. Oferta została poddana ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym i uzyskała 100 

punktów.  

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

WAGA GSP Mirosław Tarczoń  

Cena netto w PLN lub EUR 50% 50 

Ilość osób dedykowanych do realizacji 

zamówienia, którzy spełniają wymogi wskazane 

dla kadry w niniejszym zapytaniu oraz 

zatrudnionych przez Oferenta w oparciu o 

umowę o pracę 

30% 30 

Ilość spotkań konsultacyjnych 10% 10 

Ilość osób dedykowanych do realizacji 

zamówienia, którzy spełniają wymogi wskazane 

dla kadry w niniejszym zapytaniu i posiadają 

doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, 

które posiadało moduł cyfrowego 

podpisywania dokumentów przez danego 

użytkownika 

10% 10 

SUMA: 100% 100 

 

 

 

https://zetorzeszow.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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W związku z powyższym, jako dostawcę wartości niematerialnych i prawnych w postaci zakupu oprogramowania 

platformy IT MARKETPLACE w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO-RZESZÓW W 

WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wybrano GSP Mirosław Tarczoń, która została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

 

 

Z poważaniem 

Błażej Janusz – Prezes Zarządu 

Paweł Bik – Wiceprezes zarządu 

 

 

 


