
 

Znak postępowania: 3/2017/DN 

postępowania na 

prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera (ICT) dla uczestników projektu 

 

Projekt „Nowe kompetencje- nowe szanse”

którym przyznano dofinansowanie w 

 Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014

Procedura zapytania ofertowego została

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa (firma): Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

2. Adres (siedziba): ul. Królowej Jadwigi 97, 

3. NIP: 9441375254 

4. REGON: 357061568 

5. Adres do korespondencji: ul. Królowej Jadwigi 97, 

6. Strona internetowa: www.ceidea.pl

7. Telefon: 12 431 07 05 

8. E-mail: biuro@cnja.com.pl 

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Pani Marzena Biela

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem postępowania 

zakończonych egzaminami zewnętrznymi zgodnymi z 

kompetencje- nowe szanse”. 

2. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a) 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

b) 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
 

 

III. WYNIK POSTĘPOWANIA 

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający w

Fundację SOWA ul. Kasprowicza 3/5, 31
 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU  
postępowania na  wybór Wykonawcy usługi 

prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera (ICT) dla uczestników projektu 
„Nowe kompetencje- nowe szanse” 

nowe szanse” (nr RPDS.10.03.00-02-0006/16) znajduje się na liście projektów, 

którym przyznano dofinansowanie w ramach 

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014

ura zapytania ofertowego została wszczęta przed podpisaniem umowy o dofinansowa

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA 

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 

www.ceidea.pl 

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Pani Marzena Biela 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera (ICT), 

zakończonych egzaminami zewnętrznymi zgodnymi z ramami DIGCOMP dla uczestników projektu „

 

Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

0 Usługi szkolenia komputerowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

postępowania Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez 

Fundację SOWA ul. Kasprowicza 3/5, 31-523 Krajów 

 

 

Kraków, 8 lutego 2017 r.  

prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera (ICT) dla uczestników projektu  

znajduje się na liście projektów, 

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie  

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

wszczęta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera (ICT), 

ramami DIGCOMP dla uczestników projektu „Nowe 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

ybrał ofertę złożoną przez : 

 


