
   

 

Projekt „ Szansa na lepszą przyszłośc II” Współfinansowanego  przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

. Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna Integracja, Podziałaanie 6.1.2 

Aktywizacja społeczno zawodowa 
Chałupy, 16.06.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY na: 
usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć psychologicznych  

 

Fundacja Wspierania Incjatyw Rozowoju Regionalnego, ul. Kaperska  51, 84-120 Chałupy 

realizując projekt opublikowała 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) Marta Połubińska: cena brutto za 1 godzinę indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym: 

95,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych  00/100 gr), data wpłynięcia: 13.06.2017r. 

2) Natalia Obrocka cena brutto za 1 godzinę indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym: 

100,00 zł (słownie: dziewiedziesiąt złotych  00/100 gr), data wpłynięcia: 14.06.2017r.   

3) Katarzyna Szczepańska: cena brutto za 1 godzinę indywidualnych zajęć z doradcą 

zawodowym 95 złotych (słownie dziewiedziesiąt pięć złotych 100/100) data wpłynięcia: 13.06 

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.  Marta  Połubińska uzyskała 100 punktów procentowych, słownie: sto 

punktów 00/100 95/95 x 80% + 10 % (posiadanie 4 i więcej lat 

doświadczenia zawodowego) + 10 % (posiadanie 1 i więcej kierunkowych 

kursów doszkalających) =100,00%)  

2. Natalia Obrocka uzyskała 96 punktów procentowych, słownie 

dziewiedziesiąt sześć  00/100 (95/100 x 80 % + 10% (posiadanie 4 i więcej 

lat doświadczenia zawodowego) + 10% (posiadanie 1 i więcej 

kierunkowych kursów doszkalających) 96%)   

3. Katarzyna Szczepańska  uzyskała 83, 16  punktów procentowych, słownie 

dziewiedziesiąt sześć  punktów  00/100 (95/100 x 80 % + 10% (posiadanie 

4 i więcej lat doświadczenia zawodowego) + 10% (posiadanie 1 i więcej 

kierunkowych kursów doszkalających) =  96%)   

 

 

4. Na tej podstawie Komisja Ofertowa stwierdziła, iż oferta Pani Marty 

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


   

 

Połubińskień jest najkorzystniejsza oraz otrzymała najwyższą maksymalną ilość 

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

zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

Na tym komisja protokół zakończyła i podpisała dnia  16.06.2017 r. 

 

1. Monika Tarczyńska (przewodnicząca komisji)                         ............................................. 

2. Wojciech Miłosz (członek komisji)    ............................................. 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

 

Załączniki: 

 1. Zapytanie ofertowe 

 2. Otrzymane oferty cenowe 

 

 


