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Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. współzarządzania i koordynacji 

działań związanych z realizacją projektu 

 

I.  Zamawiający:  

Powiat Pabianicki 

Odbiorca: Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic 

Ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice 

 

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz 

sporządzenia protokołu z postepowania z dnia 25.09.2018 roku powołano Komisję 

Konkursową w składzie:  

1. Agnieszka Kulpińska-Górska - Przewodniczący Komisji,  

2. Dariusz Wróbel– Członek Komisji 

 

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest współzarządzanie projektem i koordynacja działań związanych          

z realizacją projektu pt. „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów 

z ZS 3 Pabianice” finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe, nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049718. 

III. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2018-31.07.2019r. 

 
IV. Kryteria oceny:  

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: 

cena – 100%. 

2. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

 

gdzie: 

CN – najniższa zaoferowana cena, 

    COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

III. Termin składania ofert: 
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Termin składania ofert upłynął dnia 02.10.2018 r.  o godzinie 12:00. 

Ofert należało składać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta 

Pabianic przy ul. Gdańskiej 5, 92-500 Pabianice; opisując kopertę jak poniżej: usługa szkoleniowa w 

ramach projektu „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 

Pabianice” finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr 

projektu: 2018-1-PL01-KA102-049718 

 lub przesyłać drogą mailową na adres: zspabianice@gmail.com 

 

Zbiorcze odczytanie ofert i przygotowanie protokołu nastąpiło w dniu 02.10.2018 r. o godzinie 

14:00 w siedzibie Zamawiającego. 

Oferty zostały otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.  

IV. Informacja o Wykonawcach zaproszonych do złożenia oferty. 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej szkoły pod adresem:  

http://zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/ w dniu 25.09.2017 r. 

 

V. Informacja o złożonych ofertach 

W terminie do dnia 02.10.2018 r. do godz. 10:00 złożono 3 oferty.  Zbiorcze zestawienie ofert 

poniżej: 

Data 

wpływu 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena oferty 

01.10.2018 1 

Akademia Centrum Informacji i 
Edukacji Europejskiej 
Ul. Górczewska 53 
01-401 Warszawa 

25 000,00 zł 

01.10.2018 2 
Polski Instytut Badań i  Innowacji 
Ul. Chojnowska 21B 

       03-583 Warszawa 

38 000,00 zł 

01.10.2018 3 

Fundacja Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości 
Ul. Jana Kazimierza 15/20,  
01-248 Warszawa 

32 000,00 zł 

 

 

VI. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

 

Nr 
oferty 

Liczba pkt. w 
kryterium: cena 

100% 
1  100 pkt. 

mailto:zspabianice@gmail.com
http://zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/%20w%20dniu%2025.09.2017
http://zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/%20w%20dniu%2025.09.2017
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2  65,79 pkt. 

3 78,13  pkt. 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z ceną  

25 000,00 zł, złożoną przez:   

Akademickie Centrum Innowacji i Edukacji Europejskiej 

Ostateczna cena za usługę szkoleniową wynosi za wynagrodzenie brutto 25 000 zł  

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł), 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta numer 1 nie podlega odrzuceniu i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert 

(cena 100%) jest najkorzystniejszą złożoną ofertą.  

 

V. Informacja o wynikach 

Wszystkie z otrzymanych formularzy zostały sporządzone na odpowiednich dokumentach i 

prawidłowo wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji      Członek Komisji  

Agnieszka Kulpińska-Górska    Dariusz Wróbel 

 

 

 


