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Protokół wyboru wykonawcy  nr 1/12/2017/RPMA 

zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 w zakresie wyboru kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla 

uczestników kursów z zakresu kosmetologii, w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą 

rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

z dnia  16  grudnia 2017 r. 

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie: 

 

Przewodniczący:  dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ – kierownik projektu 

Członkowie:  
 
mgr Iwona Wachol 
mgr Małgorzata Okulanis 

 
2. Przedmiot postępowania 

 

Przedmiotem postępowania był wybór kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla 

uczestników kursów z zakresu kosmetologii w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą 

rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Kadra dydaktyczna wybierana w niniejszym postępowaniu 

miała przeprowadzić zajęcia w oparciu o szczegółowy program kursów dotyczących: 

a) KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA  
Moduł VIII. Masaż 

b) KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA  
 
Moduł II. Podstawy endokrynologii 
Moduł V. Technika leczenia i pielęgnacji skóry 
Moduł VIII. Techniki masażu 
 

3. Zapytanie ofertowe nr RPMA 1_4/2017 zamieszczono dnia 8grudnia 2017: 

 W bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 Na stronie projektu http://powr.wsiiz.pl/  

 

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe    nr    RPMA 1_4/2017    w    terminie 

nieprzekraczalnym  do  dnia  15  grudnia  2017  r.  wpłynęły następujące oferty w liczbie 2: 

6.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://powr.wsiiz.pl/
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Lp. Nazwa wykonawcy Dane adresowe 
wykonawcy 

Termin 
złożenia 

Kurs/moduł do 
poprowadzenia 

Cena 
łączn
a 
brutt
o  

1. Andrzej Ziemba Ul. Hoża 21/23, 00-521 
Warszawa 

13.12.17 Kosmetologia Bioestetyczna/ 
podstawy endokrynologii 

200 zł 

2. Patrycja Marciniak Ul. Koniczyny 34b/24, 05-
850 Ożarów Mazowiecki 

13.12.17 Tk     Kosmetologia praktyczna – masaż   
Kos   kosmetologia bioestetyczna –  
tec    techniki leczenia i pielęgnacji skóry/  
            techniki masażu 
     
 

17   200 zł 

 

7. Kryteria wyboru ofert zastosowane przez Zamawiającego, zgodnie z treścią zapytania ofertowego 

nr  RPMA 1_4/2017 

 

1. Stawka 80% [co stanowi 80 pkt] 
2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia – 20% - 20 pkt 
 
 
Ad 1.  
 
Liczba punktów = Najniższa stawka brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 80% 
       stawka brutto badanej ofert 
 
Stawka musi być podana w PLN cyfrowo i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
usługi.  
 
Ad 2. 
20 pkt – ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z dziedziną będącą przedmiotem 
kursu/wskazanym modułem 
10 pkt – ponad 10 letnie – II- 
5 pkt – ponad 5 letnie – II- 
 
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia – oferty, w których 
to kryterium nie będzie spełnione nie podlegają ocenie. Każdy moduł podlegać będzie oddzielnej 
ocenie. 
Liczby punktów otrzymanych za kryterium stawka oraz kwalifikacje, po zsumowaniu  stanowią  ocenę 
końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku niemożliwości 
wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny  bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą stawką. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu 
stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.  
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą. 

8. Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów: 

Lp. Nazwa wykonawcy Kryterium stawka Kryterium 
doświadczenie 

Punkty 
łącznie 

1. Andrzej Ziemba 80 20 100 

2. Patrycja Marciniak 80 10 90 
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8.    Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z  pkt 

V zapytania ofertowego 

9.   Wszyscy oferenci spełnili wymagania Zamawiającego konieczne w stosunku do Wykonawcy,  

10.  Wybrany wykonawca:  

Wybrano wykonawców, którzy uzyskali co najmniej 85 punktów łącznie w ocenie dla danego modułu 

w kursie. W przypadku ofert, które otrzymały taką samą liczbę punktów i wskazały te same moduły 

do poprowadzenia  wszystkie one zostały zakwalifikowane do prowadzenia zajęć przy czym ustalenia 

co do wymiaru godzin, objęcia konkretnej edycji będą prowadzone indywidualnie z każdym z 

oferentów. 

Lp. Nazwa wykonawcy 

1. Andrzej Ziemba 

2. Patrycja Marciniak 

 

11.   Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie pkt IV zapytania ofertowego. Komisja 

przeprowadzająca postępowanie wybrała ofertę z najwyższą liczbą punktów, stanowiącą sumę 

punktów przyznanych za  wszystkie kryteria.  

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy członków komisji: 

……………………………………………. 
Przewodniczący:   
dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ – kierownik projektu 
 

Członkowie:  

………………………… 
mgr Iwona Wachol 
 
………………………………… 
mgr Małgorzata Okulanis 
 
Załączniki: 

1. oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 
2. oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z osobami, które złożyły oferty w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 
 


