
 

 

 

 

Protokół wyboru oferty z dnia 29.05.2018 roku 

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło: Przeprowadzenie 166 godzin kursu „Robotnik 

budowlany –specjalność prace wykończeniowe" na potrzeby projektu pn: "Kompleks - 

kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014- 2020. 
 

 

- kod CPV i nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Robotnik budowlany –specjalność 

prace wykończeniowe " dla uczestników projektu przez trenera zgodnie z zadaniami w 

projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80000000 —  usługi edukacyjne i szkoleniowe. 
 

 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

Zamawiający upublicznił informację o zapytaniu ofertowym zamieszczając zapytanie na 

swojej stronie internetowej www.cech-puck.pl 
 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

1.    O.K. Ośrodek Kursów – Edmund Kwidziński  
 

Oferent spełnia warunek, o którym mowa w pkt 2 lit a) podrozdziału 6.5.2 wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, co oznacza, iż oferenci nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 28.05.2018 roku 

I.   Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 28.05.2018 r. 

II.  Spełnianie warunków udziału wykonawców/oferentów w postępowaniu: 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. V   

Zapytania Ofertowego z dnia 18.05.2018 r.) spełniły wszystkie oferty. 
 

Ocenie formalnej podlegały oferty: 

Lp. 

  

 

Nazwa i adres 

oferenta 

  

Nazwa zadania 

   

Terminy 

realizacji 

  

Wymogi 

formalne 

Spełnia/ 

Nie spełnia 

1 O.K. Ośrodek 

Kursów – 

Edmund 

Kwidziński 

Wejherowo 

 Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenia zawodowe 

dostosowane do predyspozycji uczestników 166 godziny kursu 

„Robotnik budowlany –specjalność prace wykończeniowe " 

 

Czerwiec - 

Lipiec 2018 

  

Spełnia 

 

III. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnienie danego kryterium: 

http://cech-puck.pl/


 

 

 

 

Kryteria wyboru oferty to: cena podana w PLN, doświadczenie. 
 

Lp. Nazwa kryterium . Maksymalna 

Liczba punktów 

Znaczenie kryterium 

1. Cena brutto (wraz z narzutami - ze wszystkimi kosztami) 

za jedną godzinę prowadzenia zajęć 

  

100 

  

60% 

2. Doświadczenie - ilość godzin szkoleń z tematyki 

„Robotnik budowlany –specjalność prace wykończeniowe 

" (wykazane w zał. nr 4) 

  

100 

  

40% 

Ocena ofert   zostanie przeprowadzona   wyłącznie  w   oparciu   o przedstawione powyżej 

kryteria według następujących zasad: 

 

  

1. Oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: 

 

cena oferty najniższej         

ceny oferty ocenianej      x 100 pkt x 60% 

 

 

2.    Oferent może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium dotyczącym doświadczenia 

w zakresie przeprowadzania szkoleń z tematyki „Robotnik budowlany –specjalność prace 

wykończeniowe " 

 

Ilość godzin szkoleniowych z oferty ocenianej   

                                         

ilość godzin  szkoleniowych z tematyki „Robotnik budowlany –specjalność prace 

wykończeniowe " oferty        x 100 pkt x 40% 

 z największym doświadczeniem 

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia - 100 pkt. 

Cena + Doświadczenie = wynik punktowy oferty ocenianej 

 

 

IV.       Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

  Dane z oferty, które stanowią 

odpowiedź na kryteria oceny oferty 
Punkty 

Oferta nr 
Data wpływu 

oferty 
Dane Wykonawcy 

Cena 

max 60 

Doświadczenie 

Max 40 
Razem 

1. 
25.05.2018 r. O.K. Ośrodek Kursów – Edmund 

Kwidziński 
60 40 100 

 

V.         Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

 

Dokonano wyboru oferty l - O.K. Ośrodek Kursów – Edmund Kwidziński ponieważ uzyskał 

największą ilości punktów. 
  
 

 

Data sporządzenia protokołu 29.05.2018 r.  

Podpis Zamawiającego.................................... 
 


