
 
 

 

 
 

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCÓW 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/2017 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w „Zasadach kwalifikowalności 

wydatków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–

2020 mające za zadanie wybór wykonawcy do prowadzenia spotkań integrujących dla rodzin – 

specjalista do tematu spotkania w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

DOTYCZY: Numer CPV 92331210-5 – animacja  

2. W dniach 02.01.2017-03.01.2017 roku wysyłano zapytanie ofertowe do 4 potencjalnych wykonawców 

zadania z prośba o przesłanie swojej oferty oraz wywieszono ogłoszenie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Mierz Wysoko.  

3. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpłynięcia, cena, informacja o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu przez oferentów (jeśli  dotyczy)): 

 

Nr 

oferty 

Imię i Nazwisko/Nazwa Data 

wpłynięcia  

Cena brutto za 

godzinę za 1 

godzinę grupy w 

zł 

Informacja o 

spełnieniu 

warunków udziału 

w postępowaniu  

1 Fundacja Miejsce Kreatywne 05.01.2017 140,00 Spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu. Do 

oferty dołączono 

wymagane 

załączniki.  

2 Pracownia Nauki i Przygody 07.01.2017 140 Spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu. Do 

oferty dołączono 

wymagane 

załączniki. 

 

 

4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Fundacji Miejsce Kreatywne oraz 

Pracowni Nauki i Przygody.  

5. Uzasadnienie wyboru: 

Kierując się kryterium cenowym, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  

decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Fundacji Miejsce Kreatywne oraz Pracowni 

Nauki i Przygody. Oferty spełniają kryterium cenowe oraz formalne. Pracownia Nauki i Przygody 

dostarczyła swoją odpowiedź po terminie wskazanym w mailu, jednak ze względu na doświadczenie 

organizacji oraz wskazane w zgłoszeniu tematy warsztatów, które, naszym zdaniem, będą ciekawą 



 
 

 

 
 

 

 

propozycją dla uczestników spotkań, zdecydowaliśmy o powierzeniu realizacji zadania również tej 

organizacji.  

 

 

6. Postępowanie prowadziła: Paulina Borzęcka  

                                              ZATWIERDZAM  

    ………………………………… 
(data, podpis)

 

Załączniki: 

- potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej  

- złożone oferty 

              

  


