PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
NA JOBCOACHING
W RAMACH PROJEKTU
„AKTYWIZACJA ZAWODOWA ŚWIĘTOKRZYSKICH ROMÓW”
W dniu 31.03.2016 r. w siedzibie Beneficjenta – Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof
Bondyra przy ul. Św. Wojciech 22/24 m.7 w Poznaniu, o godzinie 15.30 P. Krzysztof Bondyra –
Właściciel firmy otworzył dostarczone oferty w celu wyboru Wykonawcy realizacji jobcoachingu.
Wyboru dokonano na realizacji projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa świętokrzyskich Romów”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działania RPSW.10.02.00 Działania na rzecz
podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania RPSW.10.02.01
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
(projekty konkursowe), a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

I.

Zaproszenie do złożenia ofert:
W dniu 17.03.2016 r. osobiście dostarczono zaproszenie do złożenia oferty do niżej

wymienionych podmiotów (potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego stanowią załącznik do
niniejszego protokołu ):
A. Arkadiusz Wiecha (ul. Fiołkowa 4/145, Kraków)
B. Dominik Postaremczak (ul. Szafirowa 103, Kamionki)
C. Paweł Kowalski (ul. Armii Krajowej 58, Lubiąż)
Potwierdzenie otrzymania oferty złożyły osobiście w dniu 17.03.2016 r. niżej wymienione osoby:
A. Arkadiusz Wiecha (ul. Fiołkowa 4/145, Kraków)
B. Dominik Postaremczak (ul. Szafirowa 103, Kamionki)
C. Paweł Kowalski (ul. Armii Krajowej 58, Lubiąż)
Ponadto, w dniu 17.03.2016 r., informację o zaproszeniu do złożenia ofert wraz
z załącznikami umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - Doradztwo Społeczne i
Gospodarcze www.dsig.pl (print screen dokumentujący zamieszczenie zapytania ofertowego na
stronie www stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
II.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
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1. Na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęły następujące oferty:
L.p.

Imię i nazwisko

Kryteria dostępu

Oferenta/Nazwa Firmy

Cena

Cena

jednostkowa
za godzinę

1.

Arkadiusz Wiecha

wg załączonej

100,00 zł

112 000,00
zł

oferty
Wszystkie złożone oferty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

2. Ocena ofert:
Oceny ofert dokonano za pomocą systemu punktowego zgodnie z poniższym kryterium:
a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
Cena: waga kryterium – 100%
C - cena
C = (C min./ C ofer). x 100 pkt.
gdzie:
C min - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C ofer. – zaoferowana w formularzu ofertowym cena.

b) Spełnianie kryteriów dostępu zawartych w pkt. 3 zapytania ofertowego.

3. Zestawienie szczegółowych ocen punktowych dla poszczególnych ofert :
L.p.

1.

Imię i nazwisko

Kryteria dostępu

Łączna liczba przyznanych

Oferenta/Nazwa Firmy

(spełnione/niespełnione)

punktów

Arkadiusz Wiecha

Spełnione

100 pkt.

W wyniku oceny ofert na realizację jobcoachingu w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa
świętokrzyskich Romów” postanowiono zawrzeć umowę z P. Arkadiuszem Wiechą ze względu na
spełnione kryteria dostępu oraz propozycję najniższej ceny.
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Podpis Zamawiającego:
1. Krzysztof Bondyra ………………………………….

Poznań, dnia 31.03.2016 r.
Protokół zawiera następujące załączniki:
1) Treść zapytania ofertowego wraz ze wzorem formularza;
2) Potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej
(druk zrzutu ekranu);
3) Potwierdzenia otrzymania zaproszeń;
4) Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
5) Karty oceny;
6) Oświadczenie o braku powiązań Pana Krzysztofa Bondyry z Oferentami.

Poznań, dnia 31.03.2016 r.

.....................................................................
(podpis Zamawiającego)
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