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PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY na: 
 

usługa polegająca na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w formie indywidualnych 

zajęć doradcy zawodowego z uczestnikami projektu w ramach projektu 
 

Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz ul. Rumska 3c/12, 81-074 Gdynia 

NIP: 5871003429 realizując projekt opublikowało zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  

na stronie internetowej Partnera wiodącego projektu www.bpe.biz.pl oraz zapytanie ofertowe 

było dostępne w siedzibie zamawiającego. 

 

W odpowiedzi za zapytanie ofertowe w terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

 

1) Motiva, Katarzyna Szczepańska 76-270 Ustka, ul Sprzymierzeńców 17/6: cena brutto za 1 

godzinę zajęć 90,00 zł (słownie sto dziewięćdziesiąt złotych), data wpłynięcia: 14.05.2018r. 

 

2) Ewelinę Nienałtowską, 80-297 Banino, ul. Kolejowa 14: cena brutto za 1 godzinę zajęć 

90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych), data wpłynięcia: 16.05.2018r.  

 

W wyniku analizy złożonych ofert cenowych przez Komisję Ofertową składającą się  

Piotra Klechy  oraz Wojciecha Miłosza stwierdzono, że dwie złożone oferty są ważne i nie 

podlegają odrzuceniu. Następnie dokonano oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty 

najkorzystniejszej w oparciu o kryteria i metodologię (wzory) przyjęte w zapytaniu. 

 

 

I tak: 

1. Motiva, Katarzyna Szczepańska  uzyskała 100,00 punktów procentowych, słownie sto 

(100/100 x 80 pkt % + 10 pkt % (posiadanie 3 i więcej lat doświadczenia zawodowego) 

+ 10 pkt% (posiadanie 1 i więcej kierunkowych kursów doszkalających) = 100 pkt%)   

2. Ewelina Nienałtowska uzyskała 100,00 punktów procentowych, słownie sto (100/100 x 

80 pkt% + 10pkt % (posiadanie 3 i więcej lat doświadczenia zawodowego) + 10 pkt% 

(posiadanie 1 i więcej kierunkowych kursów doszkalających) = 100 pkt%)   

 

 

 

Na tej podstawie Komisja Ofertowa stwierdziła, iż oferty Pani Katarzyny Szczepańskiej 

oraz Eweliny Nienałtowskiej  są jednakowo korzystne,  otrzymały najwyższą maksymalna 

ilość uzyskanych punktów procentowych (100,00) i im zostanie powierzona realizacja 

zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

http://www.bpe.biz.pl/


 

 
 

Na tym komisja protokół zakończyła i podpisała dnia  21.05.2018 r. 

 

1. Wojciech Miłosz (przewodniczący komisji)                   ……………………………. 

 

2. Piotr Klecha (członek komisji)                         ............................................. 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

 

Załączniki: 

 1. Zapytanie ofertowe 

 2. Otrzymane oferty cenowe 

 

 

 

 


