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Informacja 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

do zaproszenia nr SPIN OFF/612-4/2012
 z dnia 26 marca 2012r.

 
Zgodnie z postanowieniami i obowiązkami wynikającymi ze stosowania zasady 
konkurencyjności dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 
8.2.1, pt. „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 5 kwietnia 2012 r. 
dokonano oceny złożonych ofert na stanowisko trenera szkoleń managerskich w cyklu Modeli 
biznesowych firm typu spin off (Moduł II i III).
 
Na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 26.03.2012 r. Nr SPIN OFF/612-4/2012 do dnia 
5.04.20012 r. do godziny 16 wpłynęły oferty, spośród których warunki formalne spełniły oferty:
 
Nr Oferty Nazwa oferenta Tematy szkoleń, których dotyczy oferta:

1 Ewa Serwa -Galia Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera 

2 prof. Andrzej Rabczenko Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera 
Doskonalenie umiejętności managerskich

3 dr Konrad Maj Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera 
Zarządzanie wizerunkiem firmy
Doskonalenie umiejętności managerskich

4 Ewa Pietruszczak Budowanie Relacji z Otoczeniem 

5 Lucjan Paszkiewicz Myślenie systemowe
Doskonalenie umiejętności managerskich

6 Małgorzata Sypnicka Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera 
Doskonalenie umiejętności managerskich

7 Artur Natorski Zarządzanie Projektami

8 Ilona Rajchel, Stream Budowanie Relacji z Otoczeniem
Doskonalenie Umiejętności Managerskich
Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera

9 Kamila Dudek Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera
Zarządzanie wizerunkiem firmy 
Doskonalenie Umiejętności Managerskich

10 Aleksander Gilner Zarządzanie projektami 

 



 
Uzasadnienie wyboru

 
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie ustalonych w zaproszeniu kryteriów i 
stwierdził, że złożone oferty są ofertami cząstkowymi, obejmują łącznie cały zakres zamówienia. 
Na każdy z tematów szkoleniowych wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne. 
Zgodnie z kryteriami oceny ofert obliczono punktację i dokonano wyboru ofert, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów:
 

1. W temacie „Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera” - Ewa Serwa-Galia
2. W temacie „Zarządzanie wizerunkiem firmy” - Konrad Maj
3. W temacie „Doskonalenie Umiejętności Managerskich” - Lucjan Paszkiewicz
4. W temacie „Zarządzanie projektami” - Aleksander Gilner
5. W temacie „Myślenie systemowe”- Lucjan Paszkiewicz
6. W temacie „Budowanie Relacji z Otoczeniem - Ewa Pietruszczak

 
Informacja o pełnych wynikach naboru jest  dostępna w siedzibie Biura Projektu.
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(podpis Zamawiającego)


