PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
zapytanie ofertowe nr 5/2017
1.

2.

3.

Zamówienie:
Zakup usług edukacyjnych w zakresie zajęć socjoterapeutycznych w ramach
projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w celu
podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój u uczniów
kompetencji kluczowych.
Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
Zgodnie z Wytycznymi z zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na
stronie BIP organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Kramsk oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5.:
l.p.

Nazwa/imię i nazwisko
wykonawcy

Adres

Data wpłynięcia oferty do
zamawiającego

1.

Amanda Smolarek

ul. Szeluty 1
62-511 Kramsk

27.10.2017r.

Ocena najkorzystniejszej oferty nastąpiła na podstawie analizy ofert dokonanej w dniu
30.10.2017 r. przez komisję oceniającą oferty w składzie:
a) Elżbieta Bryl
b) Anna Durkiewicz
c) Barbara Dębińska
Komisja analizowała spełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu,
a także kryteria ceny brutto i posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.
Na zamówienie zamawiający przeznaczył następującą kwotę przewidzianą w projekcie
budżetu: 1 920,00 zł brutto.
4. Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania na Świadczenie usług edukacyjnych
w zakresie zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu „Kopalnia kompetencji –
rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” najkorzystniejszą ofertę na zapytanie
ofertowe nr 5/2017 złożyła: Pani Amanda Smolarek.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, w związku z czym oferta nie
podlegała odrzuceniu. Poza tym oferta na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert
zdobyła: 50 pkt. – cena brutto i 50 pkt. za posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie. Zaproponowana przez Wykonawcę stawka godzinowa 60 zł brutto
za 1 godz. (45 minut) nie przekroczyła kwoty jaką Zamawiający zabezpieczył
w budżecie projektu. Poza tym Wykonawca przedłożył:
 dyplom ukończenia studiów magisterskich z pedagogiki o specjalności
oligofrenopedagogika, dyplom ukończenia studiów podyplomowych z terapii
pedagogicznej i socjoterapii i referencje.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań
kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, w związku z powyższym oferta nr 5 została
wybrana do realizacji.
5. Data sporządzenia protokołu: 30.10.2017r.
6. Podpis członków komisji oceniającej oferty:
/-/ Elżbieta Bryl
/-/ Anna Durkiewicz
/-/ Barbara Dębińska
Załączniki:
1.

Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego

2.

Złożone oferty

