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Kwidzyn 06.04.2022 r.  

Powiślańska Szkoła Wyższa  

ul. 11 Listopada 29  

82-500 Kwidzyn  

NIP: 581-17-22-066  

Protokół  

z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 

ofertowego nr 2a/2022/Dostępna/Szkolenia  

1. Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego  

- zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej (strona 

www projektu EU) https://psw.kwidzyn.edu.pl/dostepna-zapytania-ofertowe.html w dniu 17.03.2022 r.   

- zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (Ogłoszenie nr 

2022-1044-95119 ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95119 w dniu 

17.03.2022 r.  

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (oryginały ofert stanowią załącznik do 

protokołu):  

 

L.p. Nazwa oferenta /adres 

Spełnienie 

wymogów 

formalnych 

Uwagi 

1. 
EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie,  

ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn 
tak n/d 

2. 
Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute,  

ul. Antoniego Knota 19, 54-609 Wrocław 
tak n/d 

3. 
Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp. j. 

ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków 
tak n/d 

4. 
Brainstorm Group Sp. z o.o., 

ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
tak n/d 

5. 

Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do 

Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”, 

ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215, 53-439 Wrocław 

tak n/d 

   

https://psw.kwidzyn.edu.pl/dostepna-zapytania-ofertowe.html
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95119
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3. Wybrano wykonawców na poszczególne części zamówienia jak niżej:   

  

Część 1 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia pracowników uczelni i administracji na tematykę 

niepełnosprawności, a szczególnie podniesienie kompetencji społecznych w zakresie 

wykonywanych obowiązków - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 

28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 2 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia pracowników uczelni i administracji na tematykę 

niepełnosprawności, a szczególnie podniesienie kompetencji społecznych w zakresie 

wykonywanych obowiązków - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 

28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 3 

Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w zakresie wykonywanych obowiązków 

oraz kompetencji zarządczych kadry - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 

Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 4 

Szkolenie dotyczące uwrażliwienia pracowników na tematykę niepełnosprawności a szczególnie 

podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji 

zarządczych kadry - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-

500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 5 

Szkolenie dotyczące uwrażliwienia pracowników na tematykę niepełnosprawności a szczególnie 

podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji 

zarządczych kadry - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-

500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 6 

Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z obowiązującymi wytycznymi w zakresie 

planów i procedur ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział 

w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 7 

Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z aspektami prawnymi związanymi z 

niepełnosprawnością - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-

500 Kwidzyn – 100 pkt. 
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Część 8 

Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z podstawowymi zasadami savoir-vivre 

wobec osób z niepełnosprawnościami - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 

Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 9 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia Kadry Dydaktycznej na tematykę niepełnosprawności a 

szczególnie podniesienia kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz 

kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w 

Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 10 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia Kadry Dydaktycznej na tematykę niepełnosprawności a 

szczególnie podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz 

kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej - EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w 

Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 11 

Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w zakresie wykonywanych obowiązków 

- EUR Consulting Sp. z o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 

pkt. 

 

Część 12 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w procesie kształcenia osób z danym 

rodzajem niepełnosprawności (psychiczna, narządu słuchu, narządu wzroku) oraz nabycie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji 

dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas 

zajęć dydaktycznych osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi - EUR Consulting Sp. z 

o.o. Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 13 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w procesie kształcenia osób z danym 

rodzajem niepełnosprawności (psychiczna, narządu słuchu, narządu wzroku) oraz nabycie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji 

dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas 

zajęć dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku - EUR Consulting Sp. z o.o. 

Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

Część 14 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w procesie kształcenia osób z danym 

rodzajem niepełnosprawności (psychiczna, narządu słuchu, narządu wzroku) oraz nabycie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji 

dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas 
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zajęć dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu słuchu - EUR Consulting Sp. z o.o. 

Odział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn – 100 pkt. 

 

4. Oferenci nie są powiązani z podmiotem zamawiającym osobowo lub kapitałowo, na co złożono 

stosowne oświadczenia, stanowiące załącznik do oferty.  

5. Na podstawie analizy oferty uzyskały punktację zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

6. W ramach zapytania ofertowego przewidziane były następujące kryteria oceny ofert i sposób jej 

dokonania:  

 Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena oferty [C] 100 % 100  pkt 

  

7. Zasady oceny kryterium "Cena usługi" (C):  

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona została przez podzielenie 

ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, którą ustalono na 100 wg wzoru: C = (Cmin / Cb) x 100  gdzie:  

C – liczba punktów oferty wynikających z  

kryterium ceny Cmin – cena najtańszej oferty  

Cb – cena badanej oferty  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 100 pkt. Przez „cenę oferty” rozumie się  

„cenę brutto”.  

8. Ostateczna ocena punktowa oferty. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.  

  Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.. Liczba punktów wynikająca z działań 

matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.   

9. W skład Komisji Oceny Ofert wchodziły następujące osoby:   

Natalia Parus –  Kanclerz PSW 

Daniel Osuch  - Kierownik Biura Projektów PSW 

Małgorzata Szymańska – Kwestor PSW  

10. Osoby wchodzące w skład Komisji Oceny Ofert, osoby wykonujące w imieniu beneficjenta 

upoważnione do czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
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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.  

11. Komisja zakończyła rozpatrywanie złożonych oferty w dniu 06.04.2022 r.  

12. Częścią składową protokołu jest Załącznik nr 1  

  

  

Sporządził:  Zatwierdził:  
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Załącznik nr 1 do Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2a/2022/Dostępna/Szkolenia 
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Oferent Oferent Oferent Oferent Oferent 

EUR Consulting  

Sp. z o.o. Odział w 

Kwidzynie, 

ul. 11 Listopada 28/3, 

82-500 Kwidzyn 

Piotr Stapiński  

Polish Training & 

Coaching Institute,  

ul. Antoniego Knota 19, 

54-609 Wrocław 

Zespół Ekspertów 

Manager Pelczar Sp. j., 

ul. Czyżykówka 14, lok 

0.9, 30-526 Kraków 

Brainstorm Group  

Sp. z o.o., 

ul. Perla 10, 41-300 

Dąbrowa Górnicza 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Równego 

Dostępu do Kształcenia 

„Twoje Nowe 

Możliwości”, 

ul. Grabiszyńska 163, 

lok. 210-215,  

53-439 Wrocław 

(PLN) 

Cena 

Całkowita 

Ocena 

punktowa 

(PLN) 

Cena 

Całkowita 

Ocena 

punktowa 

(PLN) 

Cena 

Całkowita 

Ocena 

punktowa 

(PLN) 

Cena 

Całkowita 

Ocena 

punktowa 

(PLN) 

Cena 

Całkowita 

Ocena 

punktowa 

1 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia pracowników uczelni i 

administracji na tematykę niepełnosprawności, a szczególnie 

podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 

obowiązków 

1 800,00 1 776,00 100,00 5 220,00 34,02 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

2 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia pracowników uczelni i 

administracji na tematykę niepełnosprawności, a szczególnie 

podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 

obowiązków 

1 800,00 1 776,00 100,00 5 220,00 34,02 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

3 

Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w 

zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji 

zarządczych kadry 

1 800,00 1 776,00 100,00 n/d n/d 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

4 

Szkolenie dotyczące uwrażliwienia pracowników na tematykę 

niepełnosprawności a szczególnie podniesienie kompetencji 

społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz 

kompetencji zarządczych kadry 

1 800,00 1 776,00 100,00 4 560,00 38,95 5 736,00 30,96 6 000,00 29,60 7 8000,00 22,77 
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5 

Szkolenie dotyczące uwrażliwienia pracowników na tematykę 

niepełnosprawności a szczególnie podniesienie kompetencji 

społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków oraz 

kompetencji zarządczych kadry 

1 800,00 1 776,00 100,00 n/d n/d 5 736,00 30,96 6 000,00 29,60 7 800,00 22,77 

6 

Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z 

obowiązującymi wytycznymi w zakresie planów i procedur 

ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych 

1 800,00 1 776,00 100,00 n/d n/d 5 736,00 30,96 n/d n/d 11 400,00 15,58 

7 
Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z 

aspektami prawnymi związanymi z niepełnosprawnością 
1 800,00 1 776,00 100,00 4 560,00 38,95 5 736,00 30,96 6 000,00 29,60 11 400,00 15,58 

8 

Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z 

podstawowymi zasadami savoir-vivre wobec osób z 

niepełnosprawnościami 

1 800,00 1 776,00 100,00 4 560,00 38,95 5 736,00 30,96 6 000,00 29,60 7 800,00 22,77 

9 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia Kadry Dydaktycznej na 

tematykę niepełnosprawności a szczególnie podniesienia 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 

oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej 

1 800,00 1 776,00 100,00 5 400,00 32,89 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

10 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia Kadry Dydaktycznej na 

tematykę niepełnosprawności a szczególnie podniesienie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 

oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej 

1 800,00 1 776,00 100,00 4 620,00 38,44 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

11 
Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w 

zakresie wykonywanych obowiązków 
1 800,00 1 776,00 100,00 n/d n/d 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

12 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w 

procesie kształcenia osób z danym rodzajem niepełnosprawności 

(psychiczna, narządu słuchu, narządu wzroku) oraz nabycie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 

oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie 

edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas zajęć 

dydaktycznych osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi 

1 800,00 1 776,00 100,00 4 560,00 38,95 5 736,00 30,96 6 000,00 29,60 7 800,00 22,77 
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13 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w 

procesie kształcenia osób z danym rodzajem niepełnosprawności 

(psychiczna, narządu słuchu, narządu wzroku) oraz nabycie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 

oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie 

edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas zajęć 

dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku 

1 800,00 1 776,00 100,00 4 620,00 38,44 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

14 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w 

procesie kształcenia osób z danym rodzajem niepełnosprawności 

(psychiczna, narządu słuchu, narządu wzroku) oraz nabycie 

kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 

oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie 

edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas zajęć 

dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu słuchu 

1 800,00 1 776,00 100,00 n/d n/d 5 736,00 30,96 n/d n/d 7 800,00 22,77 

 
 


