
 

 
 

Projekt „Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu 

człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego” w ramach Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja 

zawodowa osób pozostających bez pracy. 
Gdynia, 30.01.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY na: 
 

usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. Mała księgowość z 

obsługą klienta 

 

Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz  

Ul. Rumska 3c/12, 81-074 Gdynia  

NIP 5871003429  

Regon 192505455 realizując projekt opublikował zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na 

stronie internetowej www.bpe.biz.pl oraz zapytanie ofertowe było dostępne w siedzibie 

zamawiającego. 

 

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

 

1) D&S Krzysztof Cieśliczka, ul. Zielona 33, 78-132 Grzybowo: cena brutto za 

przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 uczestnika 2490,00 zł (słownie dwa tysiące 

czterysta dziewięćdziesiąt złotych), data wpłynięcia: 23.01.2017r. 

2) Blue House s.c. Katarzyna Szczepańska, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78-400 

Szczecinek: cena brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 uczestnika 2440,00 

zł (słownie dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych), data wpłynięcia: 24.01.2017r.  

3) CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE ANNA KISICKA-TURKAŁA, pl. 

Kaszubski, nr 8, lok. 207, 81-350 Gdynia, cena brutto za przeprowadzenie szkolenia 

zawodowego dla 1 uczestnika 2480,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt 

złotych), data wpłynięcia: 25.01.2017r.  

W wyniku analizy złożonych ofert cenowych przez Komisję Ofertową składającą się z 

Moniki Tarczyńskiej oraz Wojciecha Miłosza stwierdzono, że trzy 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. D&S Krzysztof Cieśliczka, ul. Zielona 33, 78-132 Grzybowo uzyskał 88,19 

punktów procentowych, słownie osiemdziesiąt osiem i 19/100 (2440/2490 x 

90% + 10 % (posiadanie 4 i więcej lat doświadczenia zawodowego) 

=88,19%)  

2. Blue House s.c. Katarzyna Szczepańska, Sławomir Krakowski, Plac 

Wolności 6, 78-400 Szczecinek uzyskała 100 punktów procentowych, 

słownie sto (2440/2440 x 90% + 10 % (posiadanie 4 i więcej lat 

doświadczenia zawodowego) =100%)  

3. CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE ANNA KISICKA-

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


 

 
 

TURKAŁA, pl. Kaszubski, nr 8, lok. 207, 81-350 Gdynia uzyskała 88,54 

punktów procentowych, słownie osiemdziesiąt osiem i 54/100 (2440/2480 x 

90% + 10 % (posiadanie 4 i więcej lat doświadczenia zawodowego) 

=88,54%)  

 

 

Na tej podstawie Komisja Ofertowa stwierdziła, iż oferta Blue House s.c. Katarzyna 

Szczepańska, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek jest 

najkorzystniejsza oraz otrzymała najwyższą maksymalna ilość uzyskanych punktów 

procentowych (100,00) i jemu zostanie powierzona realizacja zamówienia będącego 

przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

Na tym komisja protokół zakończyła i podpisała dnia  30.01.2017 r. 

 

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

2. Monika Tarczyńska (członek komisji)    ............................................. 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

 

Załączniki: 

 1. Zapytanie ofertowe 

 2. Otrzymane oferty cenowe 

 


