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Kwidzyn, dnia 09.03.2022 r. 

Informacja z Otwarcia Ofert 

w dniu 10.03.2022 r. w siedzibie Zamawiającego  

dot. zapytania ofertowego nr 3c/2022/Usługi BPO PSW z dnia 25/02/2022 r.  

na świadczenie konsultacji eksperckich przedstawicieli sektora NUB, 

opracowanie materiałów dydaktycznych (manuale, skrypty - scenariusze 

zajęć  i wsparcia multimedialnego) do treści programowych dla 

modyfikowanych przedmiotów zajęć dla wykładowców i studentów do 

nauki kwalifikacji rynkowych w ramach projektu  

„Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”. 

Dotyczy otwarcia ofert składanych na zapytanie ofertowe 3c/2022/Usługi BPO PSW na: „Świadczenie 

konsultacji eksperckich przedstawicieli sektora NUB, opracowanie materiałów dydaktycznych 

(manuale, skrypty - scenariusze zajęć  i wsparcia multimedialnego) do treści programowych dla 

modyfikowanych przedmiotów zajęć dla wykładowców i studentów do nauki kwalifikacji rynkowych 

w ramach projektu „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”, których termin składania minął  

w dniu 08.03.2022 r. po godzinie 16:00. 

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia to:  

Cześć I: 13 500,00 zł brutto 

Cześć II: 36 000,00 zł brutto 

Cześć III: 30 000,00 zł brutto 

Część IV: 24 000,00 zł brutto. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy,  

który złożył ofertę 

Cena oferty brutto 

w PLN 

Uwagi 

Cześć I 

Świadczenie konsultacji eksperckich przedstawicieli sektora NUB dot. oceny i implementacji 

modyfikowanego programu kształcenia, w tym jego wpływu na lokalny rynek pracy. 

1. 
SYNTEA Spółka Akcyjna, 

ul. Wojciechowska 9a, 20-

704 Lublin 

13 410,00 

Data złożenia: 07.03.2022 r. godz. 12:00; 

elektroniczne na adres email: 

biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl 

2. 

Fundacja VCC, ul. Matki 

Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 

20-538 Lublin 

13 500,00 

Data złożenia: 07.03.2022 elektroniczne 

za pośrednictwem 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

Cześć II 

Opracowanie, materiałów dydaktycznych (manuale i scenariusze zajęć i przygotowanie wsparcia 

multimedialnego (tj. prezentacje, quizy do skryptów i manuali), stanowiące wsparcie do treści 

programowych dla modyfikowanego przedmiotu zajęć  

„Koordynowanie i optymalizacja procesów biznesowych (Lean Office)” 
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2. 
Fundacja VCC, ul. Matki 

Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 

20-538 Lublin 

35 500,00 

Data złożenia: 07.03.2022 elektroniczne 

za pośrednictwem 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

Cześć III 

Opracowanie, materiałów dydaktycznych (manuale i scenariusze zajęć i przygotowanie wsparcia 

multimedialnego (tj. prezentacje, quizy do skryptów i manuali), stanowiące wsparcie do treści 

programowych dla modyfikowanego przedmiotu zajęć  

„Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” 

2. 
Fundacja VCC, ul. Matki 

Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 

20-538 Lublin 

29 500,00 

Data złożenia: 07.03.2022 elektroniczne 

za pośrednictwem 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

Cześć IV 

Opracowanie, materiałów dydaktycznych (manuale i scenariusze zajęć i przygotowanie wsparcia 

multimedialnego (tj. prezentacje, quizy do skryptów i manuali), stanowiące wsparcie do treści 

programowych dla zmodyfikowanego przedmiotu zajęć  

„Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” 

2. 
Fundacja VCC, ul. Matki 

Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 

20-538 Lublin 

23 500,00 

Data złożenia: 07.03.2022 elektroniczne 

za pośrednictwem 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl 
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Kierownik Biura Projektów   
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