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BRACIA MATUSZEWSCY Sp. z o.o. 

Wykonujemy:  
• obróbk ę na 

maszynach CNC 
odlewów z: 
żeliwa szarego i 
sferoidalnego, 
staliwnych  i 
aluminiowych 
odkuwek 
stalowych i 
aluminiowych 
oraz cz ęści ze 
stali 

• konstrukcje 
stalowe 

 
 

 
                                                            
 
   

Sierakowo, 05.12.2011 
 
Uzasadnienie wyboru oferty :    
 

 
W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Kompleksowy program 

szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” współfinansowanego 

przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapytanie 

przesłano do : 

- Akademia Komputerowa AkKom, 

- MTIM s.c., 

- VN Consulting. 

Ww. zapytanie zostało umieszczone również na stronie internetowej naszej firmy 

(www.ferrpol.com.pl) oraz wywieszone w biurze projektu. 

W odpowiedzi otrzymaliśmy 3 oferty. 

W wyniku przeprowadzonej oceny, otrzymane oferty, uzyskały następującą ilość 

punktów: 

- Akademia Komputerowa AkKom – 40 pkt., 

- MTIM s.c.  – 35 pkt, 

- VN Consulting – 50 pkt., 

(Arkusz z poszczególnymi ocenami ofert znajduje się w załączniku nr 2). 

Decydującym kryterium, które zaważyło na powyższej ocenie było kryterium ceny. 

W związku z powyższym komisja podjęła decyzje o wyborze na potrzeby realizacji 

projektu pt. „Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia 

Matuszewscy sp. z o.o.” współfinansowanego przez unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oferty z firmy - VN Consulting. 
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Podpisy członków komisji: 

- Prezes Zarządu – Tadeusz Matuszewski, 

- V-ce Prezes Zarządu – Krzysztof Matuszewski, 

- Kierownik Projektu – Agata Bryzgalska 

 

Z wyrazami szacunku, 

 


