
 

Projekt nr POWR.03.01.00-00-O001/19-00 pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO” współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

Kwidzyn, dnia 15.02.2022 r. 
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 

ul. 11 Listopada 29 

82-500 Kwidzyn 

Protokół 

z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego 

nr 3a/2022/Usługi BPO PSW na zrealizowanie usługi walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

1. Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

- Zapytania ofertowe zostały opublikowane: 

 a) na stronie internetowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej (strona www projektu EU): 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/bpo-zapytania-ofertowe.html w dniu 28.01.2022 r.,  

b) w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90502 w dniu 28.01.2022 r.. 

2.  Wykaz ofert, które wpłynęły i spełniły warunki udziału w postępowaniu (ważne), w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego: 

Nazwa oferenta /adres Data wpływu oferty Spełnienie wymogów formalnych 

Fundacja VCC,  

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 20-538 Lublin 
04.02.2022 r. tak 

3.  Kryteria i informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny ofert.  

Nazwa oferenta /adres 
Kryterium  

Cena 100 pkt 
Razem pkt 

Fundacja VCC,  

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 20-538 Lublin 
100,00 100,00 

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

oświadczenia, stanowiące załącznik do oferty. 

4. Wybrano ofertę: Fundacja VCC, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 16; 20-538 Lublin 

5. Odrzucone oferty: - 

6. Wykluczeni wykonawcy: - 

7. Skład Komisji Oceny Ofert:  

 Natalia Parus –  Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej,  

 Daniel Osuch  – Kierownik Biura Projektów, 

 Małgorzata Szymańska – Kwestor Powiślańskiej Szkoły Wyższej. 

8. 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. 

9. Komisja zakończyła rozpatrywanie złożonych ofert w dniu 15.02.2022 r. 

 

Sporządził: Zatwierdził: 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/bpo-zapytania-ofertowe.html
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90502

