
 
  

 

L.GRANT POLSKA Albert Binda     Katowice, dnia 28.09.2020 r. 
ul. Stanisława Moniuszki 3/7 
40-005 Katowice 
   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach  

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 2/11.4.3/2020 

 
Niniejszym uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, którego celem było 
wyłonienie Wykonawcy, który zapewnieni: 
Część I  
a) kompleksowej organizacji i przeprowadzenia  szkoleń  i kursów komputerowych  (na trzech 
poziomach zaawansowania tj.: podstawowym [A], średniozaawansowanym [B], zaawansowanym [C], 
przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych potwierdzonych egzaminem ECCC lub 
równoważnym (w zakresie 5 obszarów i 21 kompetencji); przygotowujących do uzyskania kwalifikacji 
ICT  zgodnych z ramą DIGCOMP – według załącznika  nr  8  do  Regulaminu  konkursu  nr  
RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/1 „Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych” obejmujących 
wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji dla 960 Uczestników projektu (80 grup). 
b) kompleksowej organizacji i przeprowadzenia indywidualnych /niestandardowych szkoleń TIK 
zgodnie z potrzebami UP przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych potwierdzonych 
egzaminem ECCC lub równoważnym (w zakresie 5 obszarów i 21 kompetencji); przygotowujących do 
uzyskania kwalifikacji ICT  zgodnych z ramą DIGCOMP – według załącznika  nr  8  do  Regulaminu  
konkursu  nr  RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/1 „Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych” 
obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji dla 60 Uczestników projektu. 
Część II  
a) kompleksowej organizacji i przeprowadzenia  egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie  
z ramą kompetencji DIGCOMP na poziomie A (podstawowym)  lub B (średniozaawansowanym) lub C 
(zaawansowanym) potwierdzających nabycie przez uczestników Projektu kompetencji DIGCOMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od 
poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu (1020 os.) będą uczestniczyli w zajęciach w ramach 
realizowanych szkoleń odpowiednio na poziomie A lub B lub C w ramach realizowanego projektu: 
„Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych” nr RPSL.11.04.03-24.-
000B/19-00. 
b) kompleksowej organizacji i przeprowadzenia egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie  
z ramą kompetencji DIGCOMP na poziomie A (podstawowym)  lub B (średniozaawansowanym) lub C 
(zaawansowanym) jako walidacja i certyfikacja kompetencji uzyskanych poza projektem dla 140 UP., 
potwierdzających nabycie kompetencji DIGCOMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 

kompetencji., dokonano wyboru następującego Wykonawcy na obie części postępowania:  
 

Konsorcjum: Lider Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Iwicka 19/45, 00-
735 Warszawa, Partner Fundacja STR ul. Wiejska 6, 33-300 Nowy Sącz 

Wskazany Oferent uzyskał najwyższą liczbę punktów, przy spełnieniu wszystkich wymagań 
wynikających z procedury. 
 
Informujemy, że do oceny zostały dopuszczone 2 oferty w zakresie cz. I oraz 1 oferta w 
zakresie cz. II., natomiast 3 oferty zostały odrzucone zgodnie z pkt. VIII niniejszego zapytania. 
 

z poważaniem, 
Albert Binda 


