PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY
NR 33/2017/OWES z dnia 24.10.2017
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia był wybór osób lub podmiotów świadczących usługi trenerskie
(szkoleniowe) w temacie aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii
społecznej – ochrona danych osobowych w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim,
grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla
podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji
pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa
społecznego..
2. W dniu 24.10.2016 r. zwrócono się w formie e-mail do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem
ofertowym: sekretariat@dobra-administracja.info, "Elżbieta Witczak <info@messaging.aims.biz.pl>"
<konopkar@outlook.com>
Ponadto wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej www.tlok.pl oraz
w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

3. Termin składania ofert: 24.10.2017-03.10.2017 r.
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):
Dane oferenta

Data i godzina otrzymanej
oferty

Cena brutto

Radosław Konopka

03.11.2017,
godz. 12.04

100 zł/godz.

NGO and Business Service Sp. z o.o.

03.11.2017,
godz. 12.20

150 zł/godz.

5. W wyniku analizy ofert, Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu przedmiotowego zamówienia
NGO and Business Service Sp. z o.o. Oferent drugi Radosław Konopka nie spełnił wymogu
formalnego tj. 200 godzin trenerskich w zakresie, na które składana jest oferta, przy czym 70 %
przepracowanych godzin nie było adresowanych do osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym oraz do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym w
szczególności do organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

6. Wyjaśnienie:
Według kryterium „cena” zostały obliczone punkty oferenta wg następującego wzoru:

P(CI)= CMIN/CI x 50%

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny
CMIN - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej z ofert i nie odrzuconej
CI - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej

d) Punkty dodatkowe za „doświadczenie” (50 pkt) zostały dodane do kryterium ceny w następujący
sposób:
e) 10 pkt - w przypadku udokumentowania 201-300 godzin szkoleniowych,
20 pkt - dla oferenta, który przedstawi największą liczbę godzin szkoleniowych,
20 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną
(instytucję, organizację, firmę) jeśli posiada taki status.

NGO and Business Service Sp. z o.o.
a) 50 punktów - kryterium cena
150 zł
𝑥 50% = 50 punktów
150 zł

b) 20 pkt za przedstawienie największej liczby godzin szkoleniowych.
Łącznie 70 punktów.

07.11.2017, Toruń
data i miejsce

Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie Regulamin realizacji zamówień udzielanych w
ramach projektu "OWES TŁOK" będący Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 6/2016 z dnia 8.08.2016 r.

