
 
 

 

 
 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR 1/2017 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

DOTYCZY: Numer CPV 85312320-8 – usługi doradztwa  

 

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 wykonawców do przeprowadzenia: coachingu rodzinnego 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. 

 

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 09.08.2016 r. na kwotę (wartości podane w zł):  

USŁUGA 

Cena brutto za 

godzinę za 1 

osobę  

(do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

Cena netto 

za godzinę 

za 1 osobę  

(do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

Cena łączna 

brutto za 

minimalną 

liczbę osób 

(2 osoby) 

Cena łączna 

netto za 

minimalną 

liczbę osób 

(2 osoby) 

Cena łączna 

brutto za 

maksymalną 

liczbę osób 

(12 osób) 

 

Cena łączna 

netto za 

maksymalną 

liczbę osób 

(12 osób) 

Cena łączna 

netto za 

maksymalną 

liczbę osób 

(12 osób) 

w euro 

Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

diagnozy 

Uczestników 

112,5 90,00 225,00 180,00 1350,00 1080,00 258,69 

Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

coachingu 

rodzinnego 

112,5 90,00 225,00 180,00 1350,00 1080,00 258,69 

 

Co w przeliczeniu na euro stanowi równowartość 258,69 euro (1 euro = 4,1749 zł) na podstawie 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2254). 

3. W dniu 28.07.2017 roku umieszczono zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Mierz Wysoko.  

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpłynięcia, cena, liczba uzyskanych 

punktów w oparciu o kryteria oceny zamieszczone w zapytaniu ofertowym, informacja o spełnieniu 

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

Nr 

oferty 

Imię i Nazwisko/Nazwa Data 

wpłynięcia  

Cena brutto za 

godzinę w zł 

Łączna liczba 

punktów 

Informacja o 

spełnieniu 

warunków udziału 

w postępowaniu  

1 Artur Świtalski 04.08.2017 83,00 97,83 Spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu.  



 
 

 

 
 

 

 

 

Szczegółowa punktacja została zamieszczona w załączniku nr 1 do protokołu.  

5. Po analizie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie, przedmiotowe zamówienie udzielone 

wszystkim osobom, które złożyły swoje oferty tj.: Artur Świtalski, Weronika Behling, Karolina Niedźwiecka 

oraz Magdalena Dąbrowska-Jabłońska 

6. Uzasadnienie wyboru: 

Kierując się kryteriami oceny oferty, uwzględniając zapisy zapytania ofertowego oraz biorąc pod uwagę 

ilość osób oferowanych do objęcia wsparciem wymienione w dostarczonych formularzach ofertowych, 

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkim osobom, które 

złożyły swoje oferty (Artur Świtalski, Weronika Behling, Karolina Niedźwiecka oraz Magdalena 

Dąbrowska-Jabłońska). Oferty te są korzystne cenowo oraz spełniają wszystkie pozostałe kryteria określone 

w zapytaniu ofertowym.    

7. Postępowanie prowadziła: Paulina Borzęcka  

 

ZATWIERDZAM  

   

 ………………………………… 
(data, podpis)

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1  

- potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej  

- złożone oferty 

              

  

 
 

2 Weronika Behling 04.08.2017 83,00 97,83 Spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu. 

3 Karolina Niedźwiecka 04.08.2017 80,00 100 Spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu. 

4.  Magdalena Dąbrowska-Jabłońska 07.08.2017 83,00 97,83 Spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu. 


