PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY
NR 6/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 09.04.2020 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia był wybór Wykonawców świadczących usługi doradztwa
finansowego (nr CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe) w wymiarze 100 godz. na terenie powiatów:
brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim
w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni
socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie
przedsiębiorstwa społecznego.
2. W dniu 09.04.2020 r. wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej
www.tlok.pl oraz w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Informacja o zapytaniu ofertowym została wysłana do 3 osób.
3. Termin składania ofert: 09.04.2020 – 17.04.2020 r.
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

Dane oferenta

Data i godzina
otrzymanej oferty

Cena brutto

Podróżnik Olsztyn Sp. z o.o.

17.04.2020
godz. 16:50

100 zł brutto/godz.

Tomasz Wysocki

17.04.2020
godz. 18:40

97 zł brutto/godz.

Lidia Garczyńska-Szymkowiak

17.04.2020
godz. 23:25

62 zł brutto/godz.

Fundacja Centrum Poradnictwa
Prawnego Prawnikon

17.04.2020
godz. 23:49

88,96 zł brutto/godz.

5. Oferta p. Tomasza Wysockiego nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym „O udzielenie
zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy Zapewniają, że osoba, która w imieniu Wykonawcy

będzie realizowała zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonała min. 300 godzin doradczych
na które składa ofertę tj. 300 godzin doradztwa finansowego/biznesowego, przy czym odbiorcami
usług doradczych były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do
przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności do organizacji
pozarządowych i spółdzielni socjalnych”.
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon nie spełnia warunku udziału w zapytaniu
ofertowym, gdyż przedstawiła doświadczenia w zakresie doradztwa osobowego, nie zaś doradztwa
finansowego/biznesowego.
Po zebraniu informacji i analizie ofert Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w oparciu
o poniższe kryteria oceny Pani Lidii Garczyńskiej-Szymkowiak.

6. Punkty za kryterium „cena” zostały obliczone wg następującego wzoru:
P(CI)= CMIN/CI x 80%
P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny
CMIN - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej
CI - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej
d) Punkty dodatkowe (20 pkt) zostały dodane do kryterium ceny w następujący sposób:
10 pkt - w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę składającego ofertę powyżej 10
letniego doświadczenia przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały zamówienie
w świadczeniu usług doradczych/eksperckich w zakresie finansowym stosownie do zamówienia,
na które składana jest oferta.
5 pkt - doświadczenie zawodowe przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizować
zamówienie w postaci więcej niż 350 godzin usług doradczych z wymaganego zakresu.
Według kryterium doświadczenia zawodowego Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 pkt jeżeli
zapewni i udokumentuje realizację zamówienia przez osobę, która może wykazać się
doświadczeniem w przepracowaniu w okresie ostatnich 3 lat więcej niż 350 godzin doradczych
finansowego stosownie do składanej oferty.
5 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną
(instytucję, organizację, firmę) jeśli posiada taki status.

I.

Podróżnik Olsztyn Sp. z o.o.

Punkty dodatkowe:

62 zł
𝑥𝑥 80% = 49,6 punktów
100 zł

5 pkt - doświadczenie zawodowe przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizować
zamówienie w postaci więcej niż 350 godzin usług doradczych z wymaganego zakresu.
Łącznie 54,6 pkt.
II.

Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Punkty dodatkowe:

62 zł
𝑥𝑥 80% = 80 punktów
62 zł

10 pkt - w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę składającego ofertę powyżej 10
letniego doświadczenia przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały zamówienie
w świadczeniu usług doradczych/eksperckich w zakresie finansowym stosownie do zamówienia,
na które składana jest oferta.
5 pkt - doświadczenie zawodowe przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizować
zamówienie w postaci więcej niż 350 godzin usług doradczych z wymaganego zakresu.
Łącznie 95 pkt.

20.04.2020, Toruń
data i miejsce

podpis osoby upoważnionej

