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Kwidzyn 24.10.2016 r. 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 

ul. 11 Listopada 29 

82-500 Kwidzyn 

NIP: 581-17-22-066 

Protokół 

z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego 

nr 2a/2016/POWER/placówka stażu i opiekun stażu 

 

1. Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 

- zapytania ofertowe zostały opublikowane na stronie internetowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej (strona www 

projektu EU) http://psw.kwidzyn.edu.pl/zapytania-ofertowe.html w dniu 04.10.2016 r. (zrzut ekranu) 

- zapytania ofertowe zostały opublikowane na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007350 w dniu 04.10.2016 r. 

- zapytanie ofertowe zostało rozesłane pocztą e-mail w dniu 04.10.2016 r (załącznik wydruk z poczty elektronicznej 

potwierdzający wysyłkę) 

- przeprowadzono rozmowy telefoniczne informujące o ogłoszeniu zapytania ofertowego (wykaz) 

2. Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która zawiera kwotę brutto za 1 osobogodzinę udostępnienia 

placówki stażowej i kwotę brutto za 1 osobogodzinę zajęć stażowych wynagrodzenie dla opiekuna zajęć stażowych 

przewyższające kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 24.10.2016 r. dokonała unieważnienia zapytania ofertowego  

nr 2a/2016/POWER/placówka stażu i opiekun stażu z powodu, iż cena  oferty przewyższa kwotę,  którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu zapytania ofertowego w zakresie kursów, na które nie złożono ofert. 

5. W ramach zapytania ofertowego przewidziane było następujące kryterium oceny ofert i sposób jej dokonania: 

Cena oferty to cena brutto za jedną osobogodzinę podana w PLN składająca się z sumy: 

a) ceny brutto w przeliczeniu na jedną osobogodzinę udostępnienia placówki stażowej, 

b) ceny brutto w przeliczeniu na jedną osobogodzinę wynagrodzenia dla opiekuna zajęć 

stażowych. 

Cena oferty = 100 punktów = 100% waga 

Liczba punktów = Wartość brutto oferty z najniższą ceną/Wartość brutto oferty badanej x 100 pkt 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

8. W skład Komisji Oceny Ofert wchodziły następujące osoby: 

Grzegorz Bankierski – Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

Daniel Osuch (koordynator projektu) 

Izabela Oleszczak-Dawert (sp. ds. administracyjno-finansowych projektu) 

9. Osoby wchodzące w skład Komisji Oceny Ofert, osoby wykonujące w imieniu beneficjenta upoważnione do 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz osoby upoważnione 

do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, a także w związku z realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.  

10. Komisja rozpatrzyła złożone oferty w dniu 24.10.2016 r. 

 

 

 

Sporządził:        Zatwierdził:  

 

 

 


