
 
 
 
 

Zamówienie jest współfinansowane we środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

Warszawa, 9.10.2017 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO NR 1/FREE/POPC/3.2 

 

Przedmiot rozeznania współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej 3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działania 

3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Nazwy projektów: „Kod do Przyszłości - 

podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion 

Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki”, umowa 

POPC.03.02.00-00-0095/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki”, umowa POPC.03.02.00-

00-0094/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Warszawski Wschodni”, umowa POPC.03.02.00-00-

0073/17-00”. 

 

Zamawiający 

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej 

ul. Konwiktorska 9/6,00-216 Warszawa 

e-mail: kontakt@free.pl 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań 

promocyjno - informacyjnych w zakresie projektów pt. „Kod do Przyszłości - podregion 

Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion 

Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki”, 

umowa POPC.03.02.00-00-0095/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki”, umowa 

POPC.03.02.00-00-0094/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Warszawski Wschodni”. 

W ramach wydatku przeprowadzona zostanie, w porozumieniu z Zamawiającym i Partnerami, 

komunikacja ze szkołami, nauczycielami i rodzicami dzieci odnośnie celów projektu i zasad jego 

realizacji. Etap ten obejmie także ostateczny wybór miejsca prowadzenia szkoleń w ramach I 

etapu, podpisanie stosownych umów z trenerami oraz poinformowanie szkół i nauczycieli w 

ramach działań promocyjnych.  

Projekty są współfinansowane z Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dn. 25.09.2017r. na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.free.org.pl oraz rozesłane do trzech potencjalnych oferentów. 

3. Kryteria oceny ofert: CENA = 100% 

4. Liczba złożonych ofert: 2 

5. W wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny ofert wyłoniona została oferta Update Plus 

Sp. z o.o., będąca najkorzystniejszą ofertą z uwagi na określone w zapytaniu kryterium. 

 

 

Warszawa, 9.10.2017r., …………………………….. 

 


