PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY
NR 34/2016/OWES z dnia 03.11.2017
Część II
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia był wybór osób świadczących 2100 godzin usług doradztwa
specjalistycznego w 4 poniższych zakresach na terenie powiatów: 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 w następujących specjalnościach:
1) prawnym (nr CPV 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne)
2) księgowo-podatkowym (nr CPV 79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe)
3) osobowym (nr kodów CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi; 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania;
79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania; 79420000-4 Usługi związane z
zarządzaniem)
4) finansowym (nr CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe)
2. W dniu 03.11.2017 r. zwrócono się w formie e-mail do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem
ofertowym:

katarzyna_zych@op.pl,

kontakt@m4bizz.pl,
biuro@humano.pl,

msu@msupublishing.pl,

lowicka@energia-mind.pl,
info@3pp.pl,

biuro@profitbrand.pl,

biurorachunkowe.torun@gmail.com,

biuro@kancelaria-finplus.pl,

pawel.kalinski@db77.pl,

maciej.wypych@rpwe.pl, sekretariat@kancelariaab.pl, wojciechtv@gmail.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: 03.11.2017-16.11.2017 r.
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):
Dane oferenta
PROFIT BRAND Justyna Hoppe

Data i godzina otrzymanej
oferty

Cena brutto

16.11.2017
Godz. 09.55

110 zł w zakresie
marketingowym

DB77 Consulting Sp. z o.o.

16.11.2017
Godz. 15.20

123 zł w zakresie księgowopodatkowym

Kancelaria Podatkowa Dariusz
Zygmuntowski

16.11.2017
Godz. 15.22

159,90 zł/godz. w zakresie
księgowo-podatkowym

Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf
Kancelaria Radców Prawnych

16.11.2017,
godz. 17.20

99,99 zł w zakresie prawnym

Po analizie ofert Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia PROFIT BRAND Justyna Hoppe
w zakresie marketingowym oraz Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych w
zakresie prawnym. Oferenci spełnili kryteria formalne i merytoryczne. Zaproponowane ceny
zmieściły się w stawkach budżetowych Zamawiającego. Z oferentami którzy złożyli na zakres
księgowo-podatkowy zostały podjęte negocjacje z terminem złożenia nowych propozycji do
20.11.2017 r. do godziny 16.00, ponieważ zaproponowane kwoty przewyższają te zaplanowane w
budżecie.
Otrzymano ofertę w ramach negocjacji od DB77 Consulting Sp. z o.o. w dniu 20.11.2017 o godz. 11.01
na kwotę 110 zł brutto/godz. Kwota miesi się w stawkach budżetowych, stąd Zamawiający
postanowił udzielić zamówienia firmie DB77 Consulting Sp. z o.o. w zakresie księgowo-podatkowym.
5. Wyjaśnienie:
Punkty za kryterium „cena” zostały obliczone wg następującego wzoru:

P(CI)= CMIN/CI x 60%

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny
CMIN - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej
CI - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej
d) Punkty dodatkowe (40 pkt) zostały dodane do kryterium ceny w następujący sposób:
10 pkt - w przypadku udokumentowania 201-400 godzin doradczych,
30 pkt - dla oferenta, który przedstawi więcej niż 401 godzin doradczych,
10 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną
(instytucję, organizację, firmę) jeśli posiada taki status.

I.

PROFIT BRAND Justyna Hoppe – zakres marketingowy

110 zł
𝑥 60% = 60 punktów
110 zł
30 punktów za przestawienie powyżej 401 godzin doradczych.
Łączna punktacja - 90 punktów.
II. Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych – zakres prawny

99,99 zł
𝑥 60% = 60 punktów
99,99 zł
30 punktów za przestawienie powyżej 401 godzin doradczych.
Łączna punktacja - 90 punktów.

III. DB77 Consulting Sp. z o.o. – zakres księgowo-podatkowy

110 zł
𝑥 60% = 60 punktów
110 zł
30 punktów za przestawienie powyżej 401 godzin doradczych.
Łączna punktacja - 90 punktów.

21.11.2017, 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

