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Kwidzyn, dnia 31.08.2022 r. 

 
Powiślańska Szkoła Wyższa 

ul. 11 Listopada 29 

82-500 Kwidzyn 

Protokół 

z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 3b/2022/Usługi Kadry+ 

PSW z dn. 04 sierpnia 2022 na organizację wizyt studyjnych (krajowych oraz zagranicznych)  

w wiodących ośrodkach mających osiągnięcia w projektowaniu uniwersalnym (PU) 

 

 

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): 

Powiślańska Szkoła Wyższa | ul. 11-go Listopada 29, 82-500 Kwidzyn - Zapytania ofertowe w dniu 

04.08.2022 r.,  

b) w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121023  
w dniu 04.08.2022 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: 

 

Nr 

ofert

y 

Nazwa i adres 

Wykonawcy,  

który złożył ofertę 

Cena oferty brutto 

w PLN 

Uwagi 

1. 
MY Business Academy Sp. z 

o.o., 21-136 Firlej, Baran 56 
168 000,00 

Data złożenia: 12.08.2022; 11:29:53 AM 

pocztą elektroniczną na adres: 

biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl 

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

poszczególnych kryteriów oceny ofert.  

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
 1. Kryterium I – Cena (C) oferty - waga 95%  

C= Cena najniższa z oferowanych /Cena oferty badanej x 95 pkt  

gdzie: C – liczba uzyskanych punktów  

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 95 pkt.  
 2. Kryterium II – Aspekty społeczne (As) - waga 5% 

1) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia zawartego w 

Formularzu ofertowym, zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą 

stosowane klauzule społeczne, tzn. czy odpowiednio personel Oferenta, który świadczyć będzie usługi 

w ramach niniejszego zamówienia należy do grupy osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub 

osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.  

https://psw.kwidzyn.edu.pl/zapytania-ofertowe-k-p.html
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121023
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Spełnienie klauzuli społecznej oznacza wpisywanie się przez Oferenta, który świadczyć będzie usługi 

w ramach niniejszego zamówienia w przynajmniej jedną w/w grupę osób.  

2) Ocena kryterium dokonana zostanie zgodnie z wzorem: - Oferent spełnia aspekty społeczne- tj. 

deklaruje wpisywanie się ww. osoby w przynajmniej jedną z ww. grup: dodatkowe + 5,00 pkt - 

Oferent nie spełnia aspektów społecznych- tj. nie deklaruje wpisywania się ww. w przynajmniej jedną 

z ww. grup: 0,00 pkt. 
Maksymalna ilość punktów, możliwych do zdobycia w kryterium „aspekty społeczne” to 5,00 pkt. Ocena 

dokonywana na podstawie zapisów w Formularzu ofertowym, dotyczących klauzul społecznych. Spełnienie 

klauzuli podlegać będzie dodatkowej weryfikacji na etapie podpisania umowy na świadczenie usług - 

Zamawiający wymagać będzie od Oferenta dokumentów potwierdzających fakt spełniania aspektów 

społecznych zadeklarowanych przez niego w Formularzu ofertowym. Zamawiający może nie podpisać umowy z 

wybranym Oferentem/ powrócić do ponownej oceny ofert lub rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia 

niestosowania klauzul społecznych jeśli Wykonawca zobowiązał się do ich zastosowania. 

 

 3. Wynik punktowy (Wp): 

 Wp = C+As 

 

gdzie: Wp - wynik punktowy C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt. 1 As- liczba 

punktów w kryterium „Aspekt społeczny”, 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu i otrzyma największą liczbę 

punktów. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z 

Wykonawcami. 

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

protokołu. 

5. Wybrano ofertę: MY Business Academy Sp. z o.o., 21-136 Firlej, Baran 5 - 100,00 pkt. 

6. Odrzucone oferty: - 

7. Wykluczeni wykonawcy: - 

8. Skład Komisji Oceny Ofert:  
 Natalia Parus –  Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej,  

 Daniel Osuch  – Kierownik Biura Projektów, 

 Małgorzata Szymańska – Kwestor Powiślańskiej Szkoły Wyższej. 

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 zakończyła rozpatrywanie złożonych ofert w dniu 31.08.2022 r. 

11. Częścią składową protokołu jest Załącznik nr 1. 

 

 Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 do protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego  

nr 3b/2022/Usługi Kadry+ PSW z dn. 04 sierpnia 2022 r. 

 
Oferta 

Kwota którą Zamawiający przeznacza na daną część zamówienia (łącznie) 

w PLN 
170 625,00 zł 

Kryterium I – Cena (C) oferty - waga 95% (PLN) Cena Całkowita Ocena pkt 

MY Business Academy Sp. z o.o., 21-136 Firlej, Baran 56 168 000,00 

 

95,00 

 

Kryterium II – Aspekty społeczne (As) - waga 5%    

MY Business Academy Sp. z o.o., 21-136 Firlej, Baran 56 TAK 5,00 

Wynik punktowy (Wp): 

Wp = C+As 
- 100,00 

 


