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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dotyczy zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 

05.01.2021r. pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  

„Q zmianom na lepsze” 

 

W postępowaniu wzięli udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i 

kapitało oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu. Poniżej lista Wykonawców, którzy spełnili 

warunki udziału w postępowaniu: 

 

 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena Doświadczenie SUMA PKT 

1. 

Pracownia 

Psychotechniczna Perfekt 

Marta Kucińska 

ul. Tadeusza Kościuszki 12,  

87-600 Lipno 

1.530,00 zł 

28,04 pkt 

1560 h 

 40,00 pkt 
 68,04 pkt 

2. 

Centrum bhp i ppoż. 

KLONIK  

Aleksandra Olszyna 

ul. Szpitalna 83/87/44  

09-300 Żuromin 

715,00 zł 

60,00 pkt 

160 h 

4,1 pkt 
 64,1pkt 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert, które nie podlegały odrzuceniu, na podstawie następujących 

kryteriów:  

Kryterium nr 1 – Cena – 60 punktów. 

 Kryterium nr 2 – Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia – 

40 punktów. 
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Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt  

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty 

przyznawane za kryterium cena były liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin/ Co) x 60, gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co – cena badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 1 – Cena wynosi 60. 

Wszystkie obliczenia były dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium 2 - Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia – 40 pkt 

Przez doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/nych do realizacji zamówienia rozumie się łączną 

liczbę godzin, przez które w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty osoba/osoby ta/te 

skutecznie zapewniła/y wsparcie w ramach zajęć tożsamych i zbieżnych z przedmiotem niniejszego 

Zamówienia oraz składanej oferty. Wykonawca był zobowiązany do przedstawienia wykazu osób 

skierowanych do realizacji zamówienia wraz z dowodami, że usługi wykonane przez wskazane osoby 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą 

przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. 

referencje kopie umów, itp.).   

Wskazana liczba godzin potwierdzająca doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji 

zamówienia zostanie zsumowana, a następnie podzielona przez liczbę wskazanych do realizacji 

zamówienia osób przez danego Wykonawcę. Uzyskana średnia liczba godzin będzie przyjęta do 

obliczeń. 

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie były liczone wg następującego wzoru: 

D = (Do / Dmax ) x 40, gdzie: 

D –  liczba punktów przyznania danej ofercie, 

Do – doświadczenie (średnia liczba godzin) badanej oferty, 

Dmax - maksymalne doświadczenie (średnia liczba godzin) spośród ważnych ofert. Maksymalna 

liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 2 – Doświadczenie wynosi 40. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Ostateczna liczba punktów (O) została obliczana wg następującego wzoru: 

O = C (cena) + D (doświadczenie) 
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W wyniku analizy ofert realizacja zadania zostanie udzielona następującemu Wykonawcy: 

 

Szkolenie zawodowe – Pracownik gospodarczy 

 Pracownia Psychotechniczna Perfekt Marta Kucińska, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 87-600 

Lipno 

 

Wskazana wyżej oferta Wykonawcy uzyskała zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny największą ilość 

punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca 

spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu. 
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