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    Lublin, dnia 20.12.2016 

 

Protokół  wyboru oferty nr 4  

z dnia 20.12.2016 r. 

w zakresie  
ZAPYTANIA O CENĘ   nr 4/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00 

 

Projekt  „Profesjonalista na rynku pracy ” – RPLU.09.01.00-06-0123/15-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

 

I. Zamawiający: 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”  

Lublin 20-109 , ul. Królewska 3 

NIP 9461840518 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia bhp dla osób, które 

ukończyły kurs na stanowisku :  

a) Opiekuna społecznego  

b) Sanitariusza społecznego 

i rozpoczną 4 miesięczny staż w placówkach opiekuńczych, wychowawczych lub opieki 

zdrowotnej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik do zapytania. 

2 .Forma kursu : 

Szkolenie stacjonarne, w grupach  

Szkolenie  kończy się wydaniem zaświadczeń potwierdzającego odbycie szkolenia bhp dla 

danego stanowiska  

 

3. Dokumenty  

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty : 

- listy obecności, zaświadczenia  potwierdzające  odbycie szkolenia bhp dla danego 

stanowiska 

 

4. Liczba osób, które obejmie egzamin: 

a) opiekun socjalny – nie więcej niż 40 

b) sanitariusz szpitalny- nie więcej niż 40 

 

5. Miejsce świadczenia usługi: Lublin, sale zapewnia wykonawca 

 

6. Planowane terminy: 

a)Opiekun socjalny: 

-10 osób – styczeń 2017 r. 

-10 osób –kwiecień 2017 r. 

-10 osób  -maj 2017 r. 

-10 osób – lipiec 2017 r. 
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b) sanitariusz szpitalny  

-10 osób – marzec  2017 r. 

-10 osób –kwiecień 2017 r. 

-10 osób  -maj 2017 r. 

-10 osób – czerwiec 17 r. 

 

Planowany czas szkolenia  - 8 h lekcyjnych oraz przerwa na posiłek 

Wykonawca zapewnia uczestnikom gorący posiłek. 

 

V.  KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

A) Ocena formalna: 

-  czy oferta wpłynęła w terminie ? 

- czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki i podpisy ? 

B)  Ocena merytoryczna 

I. Cena 100 % - 100 pkt . 

   

VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY  

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

  

VIII. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

Termin składania ofert wyznaczono na 20 grudnia  2016 r. do godziny 14:30 (wiążąca jest 

data wpływu oferty do Biura Projektu).  

Ofertę można składać:  

Osobiście/pocztą: Biuro Projektu Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność ,                               

ul. Królewska 3 , pokój 35,  20-109 Lublin   

Mailem na adres: oferty.lublin@solidarnosc.org.pl 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Oferta została upubliczniona w dniu 01.12.2016 r.  na stronie internetowej beneficjenta: 

www.solidarnosc.org.pl/lublin zakładka 

 Zapytania ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz zapytania o cenę- 

https://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapytania_ofertowe_w_oparciu_o_zasade_konkurencyj

nosci_oraz_zapytania_o_cene,5,746.html oraz wysłano e mail do: Lubelskiej Agencji Ochrony 

Środowiska(info@laos.com.pl), Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk(info@euro-

inwest.eu) oraz Europejskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe Rafał Dudzic(biuro@ecds.com.pl) 

 

IX. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

OFERTOWE, WRAZ ZE WSKAZANIEM DATY WPŁYNIĘCIA OFERTY DO 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Data 

wpływu 

Uwagi 

1. 1687 Centrum Usług Specjalistycznych 

BC Kompleks Lublin 

12.12.2016  Osobiście – stron 3 

 

X. OCENA FORMALNA 

 

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin
https://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapytania_ofertowe_w_oparciu_o_zasade_konkurencyjnosci_oraz_zapytania_o_cene,5,746.html
https://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapytania_ofertowe_w_oparciu_o_zasade_konkurencyjnosci_oraz_zapytania_o_cene,5,746.html
mailto:info@euro-inwest.eu
mailto:info@euro-inwest.eu
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a.  CZY OFERTA WPŁYNĘŁA W TERMINIE  

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Czy oferta 

spełnia 

kryterium  

Uwagi 

1. 1687 Centrum Usług Specjalistycznych BC 

Kompleks Lublin 

TAK  

 

 

b.  CZY ZOSTAŁA ZŁOŻONA NA FORMULARZU OFERTOWYM I ZAWIERA 

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI I PODPISY 

 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Czy oferta 

spełnia 

kryterium  

Uwagi 

1. 1687 Centrum Usług Specjalistycznych BC 

Kompleks Lublin 

TAK  

 

 

c. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKU: Brak powiązań  osobowych lub kapitałowych 

podmiotu z zamawiającym  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik  nr 3): 

 

 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Brak powiązań  

osobowych lub 

kapitałowych podmiotu z 

zamawiającym  

Uwagi 

1

. 

1687 Centrum Usług 

Specjalistycznych BC 

Kompleks Lublin 

Brak powiązań  

osobowych lub 

kapitałowych podmiotu 

z zamawiającym 

 

 

 

XI. OCENA MERYTORYCZNA  

Cena 100 % - 100 pkt .   

Lp. L.dz. Nazwa oferenta   Cena  Suma 

punktów 

1 1687 Centrum Usług Specjalistycznych BC 

Kompleks Lublin 

150/150 x 100 100 

 

XII. WSKAZANIE  WYBRANEJ OFERTY WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

W wyniku oceny złożonych ofert do realizacji zamówienia został wybrany następujący 

wykonawca: 

Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks Lublin  

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne, które wymagane były w zapytaniu oraz złożył 

jedyną ofertę w zakresie zapytania. 
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XIII.  DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Protokół sporządzono w dniu 20.12.2016 r.  

Ocenę ofert rozpoczęto 20.12.2016 . r o godz. 15.45, zakończono 20.12.2016 o godz. 16.30 

 

Podpisy osób dokonujących oceny i wyboru ofert: 

 

1. Patryk Kędzierski…………………….. 

 

2. Beata Chruścicka………………………… 

 

 

Protokół sporządziła Beata Chruścicka………………………….. 

 

Protokół zatwierdził 20.12.2016 r. ………………………………. 

 

Załączniki: 

1.potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej 

2. złożone ofert 

3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane 

przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i 

osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy 

zawartej z wykonawcą. 
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Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 

beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby 

wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

 i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy 

zawartej z wykonawcą. 

 

 

 
Dotyczy  zapytania o cenę 4/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00 
 
Imię i nazwisko………………………………………………………….. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

1) nie występują powiązania miedzy mną  a  wykonawcami, którzy złożyli oferty  

2) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

3) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub 
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia; 

4) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie 
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 

5) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

6) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

 

 

 

Lublin, dnia 20.12.2016 r. 

 

..................................................................... 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

Ja niżej podpisany(a) 

 

oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  

z oferentami, którzy złożyli oferty na zapytanie o cenę 4/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00 

Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks Lublin 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 
Lublin, dnia 20.12.2016 r. 

 

 

..................................................................... 

(podpis) 

 


