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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY 

KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: 

Na  przeprowadzenie szkolenia w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego  

w Dąbrowie Górniczej, dla studentów biorących udział w projekcie pt. „Program rozwojowy 

kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”  w ramach Działania 5.5 Rozwój 

usług pielęgniarskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   
 

Nr postępowania: 01/2019/POWER 5.5  z dnia: 08.03.2019r. 
 

 Zamawiający: 
 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

ul. Kościelna 6 

41-303 Dąbrowa Górnicza  

  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pt: „Program rozwojowy kierunku 

pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej – „Trudności i bariery komunikacji z 

pacjentem w ilości 20 godzin dydaktycznych x 4 grupy- razem 80 godzin dydaktycznych. 

 

 MIEJSCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA  
 

Siedziba Zamawiającego - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza  

 

 

 WYNAGRODZENIE  
 

Współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

  

5.OKRES ZATRUDNIENIA  

 

Od 17.05.2019-16.06.2019 r. zgodnie z harmonogramem zajęć. 

 

 

6.PODSTAWA ZATRUDNIENIA  
 

Umowa zlecenia 
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7. WYMIAR CZASU PRACY  

 
20 godzin dydaktycznych x 4 grupy- razem 80 godzin dydaktycznych. 

 

8. PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY 

 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia  

o wyborze oferty. 

 

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
 

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):  

a) Koszt realizacji usługi  

 WAGA KRYTERIUM 100 % = 100 pkt  

 

10. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 
 

Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:  

Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium. 

Należy podać łączny koszt usługi. 

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:  

  oferta z najniższą ceną 

____________________   × max. ilość punktów w kryterium  

  cena badanej oferty  

 

Dodatkowe elementy podlegające ocenie:  

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki 

Kryteria podlegają ocenie na zasadzie spełnia – nie spełnia  

 

 

11. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ICH 

OCENA 

 

 

1. INCODO. Katarzyna Jarząbek. Oferta została dostarczona w formie przesyłki 

pocztowej/kurierskiej w dn. 15.03.2019 r. r. o godz. 10.00. Oferta wpłynęła w 

wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych 

dokumentów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) jak również Oferent spełnił 

wszystkie wymagane warunki. Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 7.800 zł. 

Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 97. 

 

2. Agnieszka Żarecka. Szkolenia Doradztwo RODO. Oferta została dostarczona 

osobiście do siedziby Zamawiającego w dn. 19.03.2019 r. r. o godz. 08.30. Oferta 

wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie 

wypełnionych dokumentów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) jak również Oferent 

spełnił wszystkie wymagane warunki. Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 

12.000 zł. Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 64. 
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3. IMMOQEE Sp. z o. o. Oferta została dostarczona w formie przesyłki 

pocztowej/kurierskiej w dn. 19.03.2019 r. r. o godz. 10.10. Oferta wpłynęła w 

wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych 

dokumentów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) jak również Oferent spełnił 

wszystkie wymagane warunki. Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 10.400 

zł. Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 73. 

 

4. Barbara Bielanik. Oferta została dostarczona w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej 

w dn. 19.03.2019 r. r. o godz. 10.26. Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 

Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z 

zapytaniem ofertowym) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki. 

Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 7.920 zł. Oferta jest zgodna z 

zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 96. 

 

5. MOJA FIRMA. Oferta została dostarczona w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej 

w dn. 19.03.2019 r. r. o godz. 10.26. Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 

Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z 

zapytaniem ofertowym) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki. 

Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 14.800 zł. Oferta jest zgodna z 

zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 52. 

 

6. Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o. o. Oferta została dostarczona w 

formie przesyłki pocztowej/kurierskiej w dn. 20.03.2019 r. r. o godz. 10.15. Oferta 

wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie 

wypełnionych dokumentów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) jak również Oferent 

spełnił wszystkie wymagane warunki. Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 

35.100 zł. Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 22. 

 

7. Prywatna Praktyka Psychologiczna Karolina Kilar. Oferta została dostarczona 

osobiście do siedziby Zamawiającego w dn. 20.03.2019 r. r. o godz. 11.35. Oferta 

wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie 

wypełnionych dokumentów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) jak również Oferent 

spełnił wszystkie wymagane warunki. Cena zaproponowana przez Oferenta wynosi: 

7.600 zł. Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. Ilość punktów: 100. 

 

12. OŚWIADCZENIA  
 

 Zamawiający oraz osoba przeprowadzająca procedurę wyboru Wykonawcy nie są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami składającymi oferty cenowe (stosowne oświadczenia 

znajdują się w załączniku do tego protokołu) 

 

13. WYBRANA OFERTA  
 

Nazwa Wykonawcy:  

 

1. Prywatna Praktyka Psychologiczna Karolina Kilar. Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia 

wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym )  

i uzyskała najwyższą ilość punktów. Cena wybranej oferty wynosi: 7.600 zł. 

 

 

14. DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU, OSOBY PROWADZĄCE 

POSTĘPOWANIE, SPORZĄDZAJĄCE I ZATWIERDZAJĄCE  
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Do protokołu załączono: 

1. Załącznik nr 1 – oferty  

2. Załącznik nr 2 – oświadczenia  

Data sporządzenia protokołu: 21.03.2019.  

 

Osoby prowadzące postępowanie: mgr inż. Anna Borecka – kierownik projektu 

        

    mgr Anna Kędzierska – kwestor 

                                

    inż. Edyta Wójcik -  sekretarz  


