
Protokół z wyboru ofert
dotyczących zapytania ofertowego z dnia 17.09.2012r. 

na wykonanie następujących szkoleń zawodowych i kursów adresowanych do grupy 
osób  bezrobotnych  oraz  nieaktywnych  zawodowo  posiadających  aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności:
• Szkolenie murarskie i fliskarskie -  dla pomocnika murarza, fliskarza
• Szkolenie gastronomiczne   dla pomocnik kucharza
       Szkolenie z obsługi komputera (poczta elektroniczna oraz wyszukiwanie 

informacji w internecie) – dla pracownika biurowego 
• Szkolenie z obsługi komputera (pakiet Office)   dla pracownika biurowego
• Szkolenie  z  opieki  nad  terenami  zielonymi    dla  pracownika  fizycznego 

opiekującego si  terenami zielonymi
• Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej   dla  sprzedawców
• szkolenie opieka nad osobami starszymi – dla opiekuna osoby starszej
• Kurs BHP dla osób mogących pracować  z urządzeniami i maszynami.

Wszystkie  w/w  szkolenia  i  kursy  będą  realizowane  w  ramach  projektu 
POKL.07.02.01-30-080/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane projektu

Lp. Nazwa

1 Tytuł projektu: „Wsparcie tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej szansą na 
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych”

2 Nr projektu POKL.07.02.01-30-080/10
3 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Promocja integracji społecznej
4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu 

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
5 Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt – Aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

80.55.00.00-4; 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9; 80.53.32.00-1

CZ  ĘŚĆ OGÓLNA   

1. Zamawiający 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"

ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

tel.: (61) 8148-061; email: wtz.promyk.komorniki@wp.pl

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem postępowania jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia następujących kursów i 

warsztatów dla osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych:

1. Szkolenie  murarskie  i  fliskarskie  -   dla  pomocnika  murarza,  fliskarza  –  obejmujący 



przygotowanie  pracownika  do  wykonywania  prostych  czynności  pomocniczych 

związanych z adaptowaniem i wykończeniem wnętrz – 30 godzin – zakończone wydaniem 

certyfikatu  poświadczającego  udział  w  szkoleniu  (1  grupa  -  10  osób)  –podana  cena 

powinna obejmować również zakup materiałów szkoleniowych

2. Szkolenie  gastronomiczne  –  dla  pomocnika  kucharza  -  obejmujący  przygotowanie 

pracownika do wykonywania prostych czynności pomocniczych związanych z pracami w 

kuchni  (mała  gastronomia)  –  80  godzin  –  zakończone  wydaniem  certyfikatu 

poświadczającego  udział  w  szkoleniu  (2  grupy  po  6  osób)  –podana  cena  powinna 

obejmować również zakup materiałów szkoleniowych

3. Szkolenie  z  obsługi  komputera  (poczta  elektroniczna  oraz  wyszukiwanie  informacji  w 

internecie) – dla pracownika biurowego - 60 godzin – zakończone wydaniem certyfikatu 

poświadczającego udział w szkoleniu (2 grupy po 6 osób) – firma szkoleniowa zapewni do 

szkolenia salę wyposażona w stanowiska komputerowe

4. Szkolenie z obsługi komputera (pakiet Office) – dla pracownika biurowego - 60 godzin – 

zakończone  wydaniem certyfikatu  poświadczającego  udział  w szkoleniu  (2  grupy  po 6 

osób)  –  firma  szkoleniowa  zapewni  do  szkolenia  salę  wyposażona  w  stanowiska 

komputerowe

5. Szkolenie z opieki nad terenami zielonymi – dla pracownika fizycznego opiekującego się 

terenami zielonymi min 60 godzin  -  dla  20  osób –  2  grupy po 10 osób –  zakończony 

wydaniem  certyfikatu  poświadczającego  udział  w  szkoleniu  –podana  cena  powinna 

obejmować również zakup materiałów szkoleniowych

6. Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej – dla  sprzedawców dla 10 osób – zakończony wydaniem 

certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu 

7. Szkolenie  dla  opiekunów  osób  starszych  –  dla  opiekuna  osoby  starszej  30  godzin 

zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu (1 grupa 10 osób)

8. Kurs BHP – dla 20 osób zakończony wydaniem certyfikatu 

3. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.  promyk-  

komorniki.pl, w terminie od 17.09.2012 do 01.10.2012. Zapytanie zostało wysłane listem poleconym pięciu 

potencjalnym Oferentom. 

I. CDS- LIDER Consulting&Doradztwo&Szkolenia Małgorzata Szlązak

ul. Powstańców Wlkp. 30

http://www.kde.edu.pl/


64-320 Buk

data wysłania zapytania ofertowego: 19.09.2012 r.  

II. OPERARI

ul. Reymonta 1

64-300 Nowy Tomyśl

data wysłania zapytania ofertowego: 19.09.2012 r.  

III. OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Oś. Piastowskie 25

61-148 Poznań

data wysłania zapytania ofertowego: 19.09.2012 r.  

IV. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Przemysław Głowacz

ul. Jeleniogórska 4/6 

60-179 Poznań

data wysłania zapytania ofertowego: 19.09.2012 r.  

V. WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

ul. Mostowa 6

61-855 Poznań

data wysłania zapytania ofertowego: 19.09.2012 r.  

4. Tryb udzielenia zamówienia 

Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która 

obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które z mocy 



obowiązujących przepisów prawa nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

CZ  ĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA   

1. Miejsce i termin składania ofert 

Miejsce składania ofert: 

Oferty należało złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "PROMYK", ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

Termin składania ofert minął w dniu 01.10.2012r. o godz. 12.00 

2. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert odbyło się 02.10.2012 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "PROMYK", ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

w obecności:

- Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"- Bogdana Maćkowiaka

- Wiceprezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"- Ryszarda  Szweda

- Koordynatora Projektu- Elżbiety Oszczęda

Do upływu terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym złożonych zostało 5 (pięć) ofert: 

Oferta nr 1: 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,

 ul. Jeleniogórska 4/6 , 60-179 Poznań

– data wpływu 01.10.2012 godzina 11.50

1. Szkolenie murarsko fiskarskie za kwotę brutto    4.162,51 zł

2. Szkolenie gastronomiczne za kwotę brutto  12.183,82 zł

3. Szkolenie z obsługi komputera ( Pakiet Office ) za kwotę brutto   9.236,54 zł

4. Szkolenie z obsługi komputera ( Pakiet Office ) za kwotę brutto   9.236,54 zł

5. Szkolenie z opieki nad terenami zielonymi za kwotę brutto 13.002,23 zł

6. Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej za kwotę brutto   3.447,04 zł

7. Szkolenie - opieka nad osobami starszymi za kwotę brutto   8.060,19 zł

8. Kurs BHP za kwotę brutto   2.075,91 zł

Łączna kwota oferty brutto: 61.404,78

Oferta nr 2:

CDS-LIDER Consulting&Doradztwo&Szkolenia Małgorzata Szlązak

ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk

- data wpływu 01.10.2012 godzina 11.30



1. -----------------------------------

2.------------------------------------

3. Szkolenie z obsługo komputera za kwotę brutto  6.120,00 zł

( poczta elektroniczna i internet )

4. Szkolenie z obsługi komutera ( Pakiet Office ) za kwotę brutto  6.120,00 zł

5.----------------------------------

6. Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej za kwotę brutto  4.000,00 zł

7. Szkolenie dla opiekunów osób starszych za kwotę brutto  4.500,00 zł

8. Kurs BHP za kwotę brutto  

960,00 zł

Łączna kwota oferty brutto 21.700,00

Oferta nr 3:

Spółdzielnia Socjalna "MONIA",

Oś. Stefana Batorego 75, 60-687 Poznań

- data wpływu 01.10.2012 godzina 11.35

1.------------------------------------

2.------------------------------------

3.------------------------------------

4.------------------------------------

5.------------------------------------

6.------------------------------------

7. Szkolenie dla opiekunów osób starszych za kwotę brutto  3.600,00 zł

8.-----------------------------------

Łączna kwota oferty brutto 3.600,00

Oferta nr 4:

Spółdzielnia Socjalna "TAMARYSZEK",

Oś. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań

- data wpływu 01.10.2012 godzina 11.40

1.-----------------------------------

2.-----------------------------------

3.-----------------------------------

4.-----------------------------------

5. Szkolenie z opieki nad terenami zielonymi za kwotę brutto  7.200,00 zł

6.-----------------------------------



7.-----------------------------------

8.-----------------------------------

Łączna kwota oferty brutto 7.200,00

Oferta nr 5:

"KABEK-BIS" K.Hoffmann,

ul. Chopina 9, 62-030 Luboń

- data wpływu 01.10.2012 godzina 11.45

1.------------------------------------

2.------------------------------------

3.------------------------------------

4.------------------------------------

5.------------------------------------

6.------------------------------------

7.------------------------------------

8. Szkolenie BHP za kwotę brutto  1.390,00 zł

Łączna kwota ofert brutto 1.390,00

3. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 4 (czterech) Oferentów - Wykonawców. 

4. Wykonawcy wykluczeni 

- nie wykluczono żadnego wykonawcy który złożył ofertę

5. Przyczyna wykluczenia: 

- nie dotyczy

6. Oferty odrzucone 

Nie dotyczy 

7. Najkorzystniejsza oferta 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nadesłano 5 (pięć) ważnych ofert: 

Oferta nr 1: 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,

 ul. Jeleniogórska 4/6 , 60-179 Poznań

Oferta nr 2:

CDS-LIDER Consulting&Doradztwo&Szkolenia Małgorzata Szlązak

ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk

Oferta nr 3:



Spółdzielnia Socjalna "MONIA",

Oś. Stefana Batorego 75, 60-687 Poznań

Oferta nr 4:

Spółdzielnia Socjalna "TAMARYSZEK",

Oś. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań

Oferta nr 5:

"KABEK-BIS" K.Hoffmann,

ul. Chopina 9, 62-030 Luboń

Spośród wyżej wymienionych poprawnych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny wybrano 

najkorzystniejsze oferty: 

Oferta nr 1: 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,

 ul. Jeleniogórska 4/6 , 60-179 Poznań

1. Szkolenie murarsko- fiskarskie za kwotę brutto   4.162,51 zł

2. Szkolenie gastronomiczne za kwotę brutto 12.183,82 zł

6. Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej za kwotę brutto   3.447,04 zł 

Łączna kwota brutto: 19.793,37 zł

Oferta nr 2:

CDS-LIDER Consulting&Doradztwo&Szkolenia Małgorzata Szlązak

ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk

3. Szkolenie z obsługi komputera za kwotę brutto   6.120,00 zł

( poczta elektroniczna i internet )

4. Szkolenie z obsługi komputera ( Pakiet Office ) za kwotę brutto   6.120,00 zł

8. Szkolenie BHP za kwotę brutto       960,00 zł

Łączna kwota brutto: 13.200,00 zł

Oferta nr 3:

Spółdzielnia Socjalna "MONIA",

Oś. Stefana Batorego 75, 60-687 Poznań

7. Szkolenie dla opiekunów osób starszych za kwotę brutto  3.600,00 zł

Łączna kwota brutto: 3.600,00 zł



Oferta nr 4:

Spółdzielnia Socjalna "TAMARYSZEK",

Oś. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań

5. Szkolenie z opieki nad terenami zielonymi za kwotę brutto  7.200,00 zł

Łączna kwota brutto: 7.200,00 zł

Kryteria według których oceniane były złożone oferty.

Oferty nie odrzucone były poddane ocenie wg następujących kryteriów:

• 100% - cena brutto 

W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów (100) otrzymały oferty o najniższej 
cenie brutto spełniające jednocześnie oba pozostałe kryteria, 
Wyniki punktowe zostały obliczone  wg wzoru: 

C = (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) x 100  

Jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty, które uzyskały najwyższą ilość punktów - 
najniższa cena

Komorniki 02.10.2012r

1.Przewodniczący Komisji
 Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"

Bogdan Maćkowiak ........................................................

2. Członek Komisji 
Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"

Ryszard Szwed................................................................

3. Koordynator Projektu

Elżbieta Oszczęda...........................................................


