
Lublin, 16.05.2016r. 

 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" 
ul. Królewska 3 
20-109 Lublin 

Protokół  nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z dnia 16.05.2016 r. 

w zakresie ZAPYTANIA OFERTOWEGO w oparciu o zasadę konkurencyjności 

 

 Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Innowacyjne strategie zarządzania w MMSP województwa 
lubelskiego” złożony przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi na otwarty konkurs na 
dofinansowanie projektów             w ramach działania 2.2  „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, został pozytywnie oceniony i rozpoczęto negocjacje z  Polską Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości.  

Wnioskodawca rozpoczynając realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poszukuje 
personelu do projektu . 
 Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie personelu projektu (zgodnie z Wytycznymi   w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  w celu Opracowania analiz potrzeb rozwojowych oraz 
planów rozwojowych dla 60 MMŚP, monitoringu i doradztwa w zakresie wdrożenia (KD1ab),   Agregacji 
zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, Analizy dostępności usług wRUR/poza RUR (KD1c) , Upowszechniania 
wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach KD1d   
 
 
I Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych(Dz. U. z 2007r Nr.223, poz. 1655 z późn.zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
II Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie personelu zgodnie z Wytycznymi   w zakresie kwalifikowalności 
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie personelu zgodnie z Wytycznymi   w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) w celu realizacji następujących części projektu: 
 

A. Analiza potrzeb rozwojowych, przygotowanie indywidualnych programów rozwojowych dla 100 
MMSP oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia w okresie trwania projektu 
 
W ramach zadania zaangażowani zostaną doradcy- minimum 2 osoby  

 
Termin 01.2017-05.2018 
Usługa oprac. analizy potrzeb rozw. (z uwzględ. pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym 45+) 
na podst. diagnozy stanu przeds.w ścisłej współpracy Doradcy z Przedsiębiorcą i jego pracownikami, z kadrą 
kluczową z wykorzystaniem triangulacji metod: 
-analiza desk research w oparciu o dane i dokumenty (w tym finansowo-księgowe) udostep. przez przedsięb. oraz 
infor. pochodzące z publicznie dostępnych źródeł (internet, prasa, rejestry publiczne); -badania ilościowe będą 
przeprowadzone metodą CAWI; -badania jakościowe – realizowane metodą IDI (Individual In-Depth Interview, 
czyli Indywidualne Wywiady Pogłębione)przeprowadzone w oparciu o wystandaryzowany scenariusz wywiadu. 
Badania IDI zostaną realizowane wśród przedstawiciela kadry kierowniczej, a także przedstawiciela-badania 
ankietowe wśród pracowników przedsiębiorcy z wykorzystaniem niektórych Narzędzi Pomiaru Wartości Kapitału 
Ludzkiego (NKL). 



 

Diagnoza uwzględni: misję, wizję oraz wartości ważne dla organizacji, rynku przedsięb.Opis przeds.oparty o 
analizę 4 perspektyw:finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy, infrastruktury 
(nauki i rozwoju; tutaj opisywane są niefinansowe zasoby przedsiębiorstwa. i jego funkcjonowania). Mikro i małe 
przeds. do 25 pracow. - diagnoza minimum 2 perspektyw, obowiąz. perspektywy „Infrastruktury (nauki i 
rozwoju)”, która obejmuje diagnozę zasobów ludzkich.Na podstawie analizy ww. perspektyw - analiza SWOT. 
PR uwzględni kompetencje (posiadane lub niezbędne do pozyskania) pracowników danego przedsiębiorstwa. 
Cele strategiczne sformułowane z perspektywą minimum 3-letnia, PR obejmą czas nie dłuższy niż 2 lata. Praca 
Doradcy wypełni katalog Zał. 11 do Regulaminu.2. Usługa przygotowania Planów Rozwojowych (PR) na podstawie 
opracowanej w/w analizy potrzeb rozwojowych zgodnych z wymaganiami Regulaminu. Zawierać będą m. in. 
charakterystykę przedsiębiorstwa, analizę strategiczną firmy oraz PR wraz z rekomendowanymi działaniami, w 
tym z wykorzystaniem PSF (zakres zgodny z zał.12 ). PR, po akceptacji i podpisaniu przez przedsiębiorcę 
przekazywane będą PARP wraz z wnioskami o płatność.3.Usługi pomocy we wdrożeniu PR w czasie trwania proj. 
zgodnie z Reg. Wdrożenie zaplanowanych w ramach PR działań zgodnie z harmonogramem.Doradztwo w 
zakresie tworzenia raportu z wdrażania PR przez osoby odpowiedzialne; konsultacje bieżące dla osób 
odpowiedz.dot.różnych problemów zaistniałych podczas wdrażania zaprojektowanych 
rozwiązań;doradz.podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do skorzystania z PSF,identyfikacja min 
parametrów usługi i potencjalnych dostawców w RUR z poziomu PR 
 
1. doradztwo  dla mikro przedsiębiorstwa .  
40 przedsiębiorstw 
2. doradztwo  dla mikro przedsiębiorstwa(zatrudniającego do 25 pracowników) . 
30 przedsiębiorstw  
3.doradztwo  dla średniego  przedsiębiorstwa . 
10 przedsiębiorstw 
Dokładne zadania i obowiązki w ramach  niniejszej części zamówienia są określne w załączniku nr 1 do 
zapytania 
Minimalny  zakres planów rozwojowych stanowi załącznik nr  2 do zapytania 
___________________________________________________________________________________________ 
 

B) Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych i analiza ich dostępności w RUR/poza RUR. 

W ramach zadania zaangażowani zostaną eksperci  

Termin 01.2017-06.2018 

Na podst. analiz potrzeb rozwoj. GD,przygotowana bedzie zagregowana inf. o potrzebach rozw. przedsiębiorstw, 
z poziomu całego projektu. 2. Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług rozwojj. dla MMSP 
uwzględniająca dostępność lub brak dostępności w RUR, wraz z inf. czy usługi poszukiwane przez Przedsięb. są 
dostępne na rynku/dlaczego danych usług nie ma w RUR/na rynku. Analiza dotyczy obszaru i GD projektu, z 
perspektywy analiz opracowanych na poziomie PR dla poszczególnych przedsięb.  

W ramach zadania zostaną zatrudnieni eksperci w celu: 

1. – Opracowania  zagregowanej informacji  o potrzebach rozwojowych w połowie okresu 
realizacji projektu 

2. Opracowania zagregowanej informacji o potrzebach rozwojowych za cały okres realizacji projektu 

3. Opracowania analizy dostępności usług w RUR i poza RUR w połowie okresu realizacji projektu 

4. Opracowania analizy dostępności usług w RUR i poza RUR za cały okres realizacji projektu 

Dokładne zadania i obowiązki w ramach  niniejszej części zamówienia są określne w załączniku nr 1 do 
zapytania 

___________________________________________________________________________________________ 

 



 

C) Upowszechnianie  wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych 
MMŚP i działania interwencyjne 
Termin do 06.2018  
 
Upowszechnianie wiedzy o zdiagn. potrzebach wraz inf. jakie potrzeby rozwoj. przedsięb. zostały 
zidentyfikowane w proj. z wykorzystaniem zagregowanych analiz potrzeb rozwojowych.Zorganizowanie 
regionalnej konferencji upowszechniającej wpisującej się mainstreaming potrzeb rozwoj. z zapewnieniem 
uczestnictwa przedstawicieli MMSP spoza woj. lub., IZ Regionalnymi Programami Operacyjnymi, w których 
przewidziano PSF,Podmiotów społecznych.W ramach upowszech. ogólna analiza dostępności usług w RUR/poza 
RUR oraz zagregowana inf. o potrzebach GD zostaną wydrukowane w liczbie 300 sztuk i opublikowane w wersji 
cyfrowej na stronie www projektu. Powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających i 
wdrożeniowych, przekazywany PARP  
W ramach zadania zostaną zatrudnieni eksperci w celu: 
1. prowadzenia konferencji 2 osoby  
2. przeprowadzania działań interwencyjnych opracowanie programów usług rozwojowych 
we współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi. 
3.opracowania raportu o podjętych działaniach upowszechniających  

 
III Forma współpracy: 
Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą zawarte umowy zgodnie z aktualnymi  Wytycznymi   w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie z PARP i po akceptacji wybranego/nych Wykonawcy/ów przez PARP. 
 Wybrani Wykonawcy będą związani ofertą minimum 12 miesięcy od dnia podpisaniu przez Zamawiającego 
umowy    o dofinansowanie z PARP. 
 
IV Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania. 

V Termin wykonania zamówienia: 

Realizacja przedmiotu zamówienia przewidziana jest w okresie 1.09.2016 – 30.06.2018 

VI Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym  

1) dostarczą wszystkie dokumenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
2) posiadają doświadczenie we współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami (dla części A,B,C,D) 
3) opracowali min. 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat przed  ogłoszeniem 
Konkursu  (2013- 2015) (dla części A) 
Weryfikacja  odbędzie się na podstawie oświadczenia  
 
Jednocześnie Wykonawcy, którzy zostaną wybrani zobowiązują się po podpisaniu umowy miedzy 
zamawiającym a PARP  a przed podpisaniem umowy między Zamawiającym a Wykonawcą następujących 
dokumentów: 
-CV potwierdzających doświadczenie we współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami ( dla części 
A,B,C) 
-referencji potwierdzających opracowanie  min. 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa w ciągu 
ostatnich 3 lat przed  ogłoszeniem konkursu (data ogłoszenia konkursu  23.12.2015) 
-Referencje powinny zawierać:  

 jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);  

 dane firmy, która wydaje referencje;  

 zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;  

 dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).  
 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”. 

4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje odrzuceniem oferty i wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 



 

 
VII Forma i termin składania ofert: 
Oferty powinny zawierać: 
1. Cenę brutto za zrealizowanie  zadań w danej części zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie 

ewentualne koszty Wykonawcy - Załącznik  nr 3 do Zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o posiadaniu posiadają doświadczenia we współpracy z mikro, małymi i średnimi 

przedsiębiorcami (dla części A,B,C,D) oraz  opracowaniu  min. 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa 
w ciągu ostatnich 3 lat przed  ogłoszeniem Konkursu  (2013- 2015) ( dla części A,B,C)- załącznik  4 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - Załącznik nr 5  do Zapytania ofertowego. 

4. Komplet dokumentów można przesłać w formie elektronicznej na adres email: 
oferty.lublin@solidarnosc.org.pl. W temacie e-maila należy wpisać „„Innowacyjne strategie zarządzania w 
MMSP województwa lubelskiego”  - działanie 2.2 POWER - oferta” oraz podać imię i nazwisko składającego 
ofertę. Komplet dokumentów można też złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Królewska 3, 20-
109 Lublin, pokój 35 w godz. 8.00-16.00 a w dniu 16.05.2016 r. w godz. 8.00-12.00 lub przesłać pocztą ( liczy 
się data wpływu oferty do Zamawiającego) . 

Termin składania/przesyłania ofert: od dnia 06.05.2016 r. do dnia 16.05.2016 godz. 12.00 
 
VIII Kryteria oceny ofert: 
Dla części A) 

1.Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa. Będzie oceniane w skali 0-20 pkt. Liczba przyznanych punktów 
uzależniona jest od ilości opracowanych planów lub strategii rozwoju. 
W celu potwierdzenia doświadczenia należy przedłożyć oświadczenie  - Załącznik nr 4 do Zapytania 
ofertowego. 
Punkty za kryterium doświadczenie w opracowywaniu planów lub strategii rozwoju firmy zostaną przyznane 
następująco: 
1) 10 planów lub strategii rozwoju – 10 pkt. 
2) Od 11 do 20 planów lub strategii rozwoju– 15 pkt. 
3) 21 i więcej planów lub strategii rozwoju – 20 pkt. 

2. Cena. Będzie oceniana w skali  0 - 80 pkt. Cena musi być adekwatna do zleconych do wykonania zadań. 
Powinna zostać podana w kwocie brutto za 1 doradztwo dla 1 przedsiębiorstwa, w podziale na mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwo. Cena powinna uwzględniać wszystkie ewentualne koszty Wykonawcy. 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o 
następującą proporcję: 

    Punktacja będzie liczona zgodnie ze wzorem, oddzielnie dla każdej z 3 grup: 

 Mikro przedsiębiorstwo 
 

Cena brutto oferty najniżej skalkulowanej 

-------------------------------------------------------- --------X 80 pkt = liczba punktów danej oferty 

Cena brutto oferty ocenianej 

 

 

Małe przedsiębiorstwo (liczba pracowników do  25) 
 

Cena brutto oferty najniżej skalkulowanej 

-------------------------------------------------------- --------X 80 pkt  = liczba punktów danej oferty 

Cena brutto oferty ocenianej 

 

        Średnie przedsiębiorstwo 
 

Cena brutto oferty najniżej skalkulowanej 

-------------------------------------------------------- --------X 80 pkt = liczba punktów danej oferty 

Cena brutto oferty ocenianej 

SUMA PUNKTÓW OGÓŁEM = CENA+ DOŚWIADCZENIE  
 
W ramach części A zostaną wybrani minimum 2 doradcy z największą liczbą punktów 
 

mailto:oferty.lublin@solidarnosc.org.pl


 

Dla części B-C 
100% cena  
W przypadku niezaakceptowania kandydatury Wykonawcy/ów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
Zamawiający rozpocznie rozmowy z kolejnym/mi Wykonawcą/ami z listy z najwyższą liczbą punktów. W 
przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na doradztwo Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji 
ceny z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany 
ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. 
 
 
IX Opis upublicznienia oferty: 
 
Zaproszenie do złożenia ofert zostało przekazane Wykonawcom w dniu 5 maja 2016 r. w formie papierowej oraz 
w formie elektronicznej udostępnione na stronie www Zamawiającego (wersja elektroniczna plików) 
www.solidarnosc.org.pl/lublin  w zakładce Zapytania ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz 
zapytania o cenę - 
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapytania_ofertowe_w_oparciu_o_zasade_konkurencyjnosci_oraz_zapyt
ania_o_cene,5,746.html 
 Oraz wywieszone w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, Lublin, ulica Królewska 3  
Do złożenia oferty zaproszono następujących wykonawców: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres zamieszkania/siedziby 

1 BERNARDETA NAKIELSKA Ul. Tomasza Strzembosza 3/12, 20-153 Lublin 

2 MARCIN CZARNACKI Ul. Fantastyczna 7/24, 20-531 Lublin  

3 WSCHODNIA GRUPA DORADCZA Ul. Szmaragdowa 4/36, 20-560 Lublin 

4 Euro Inwest Ul. Krasińskiego 2/20.20-709 Lublin 

 

Termin złożenia ofert został ustalony na 16.05.2016 r., godz. 12.00.00 

X. 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. 346 WSCHODNIA GRUPA DORADCZA 13.05.2016 Osobiście – stron 3 

2 350 BERNARDETA NAKIELSKA 13.05.2016 Osobiście-stron 4 

3 352 MARCIN CZARNACKI 13.05.2016 Osobiście-stron 4 

 

XI. OCENA FORMALNA 

 

a. CZY OFERTA WPŁYNĘŁA W TERMINIE  

 

 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Data 

wpływu 

CZY OFERTA 

WPŁYNĘŁA W 

TERMINIE 

1. 346 WSCHODNIA GRUPA DORADCZA 13.05.2016 TAK 

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapytania_ofertowe_w_oparciu_o_zasade_konkurencyjnosci_oraz_zapytania_o_cene,5,746.html
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapytania_ofertowe_w_oparciu_o_zasade_konkurencyjnosci_oraz_zapytania_o_cene,5,746.html


 

2 350 BERNARDETA NAKIELSKA 13.05.2016 TAK 

3 352 MARCIN CZARNACKI 13.05.2016 TAK 

 
B. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKU: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z 

wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym 

do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z 

nim osobowo lub kapitałowo ,  PRZEZ WYKONAWCÓW 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik  nr 5): 

 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Data 

wpływu 

Czy spełnia kryterium  

1. 346 WSCHODNIA GRUPA DORADCZA 13.05.2016 NIE- nie podpisane 

oświadczenie – oferta 

odrzucona  

2 350 BERNARDETA NAKIELSKA 13.05.2016 TAK 

3 352 MARCIN CZARNACKI 13.05.2016 TAK 

 
C. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKU: posiadanie doświadczenia  we współpracy z mikro, małymi i 

średnimi przedsiębiorcami  i/lub opracowanie min.10  planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa w ciągu 

ostatnich 3 lat przed  ogłoszeniem Konkursu  (2013- 2015) 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik  nr 4): 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Data 

wpływu 

Czy spełnia kryterium  

1 350 BERNARDETA NAKIELSKA 13.05.2016 TAK 

2 352 MARCIN CZARNACKI 13.05.2016 TAK 

XII. OCENA MERYTORYCZNA  

Część A 

Cena 80 punktów doświadczenie max 20 punktów 

 
1. doradztwo  dla mikro przedsiębiorstwa .  

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Cena  Punkty  Punkty za 

doświadczenie 

Razem 

suma 

punktów  

1 350 BERNARDETA 

NAKIELSKA 

6250/6250X 

80 

80 10 90 

2 352 MARCIN 

CZARNACKI 

6250/6250X 80 80 10 90 

2. doradztwo  dla małego  przedsiębiorstwa (zatrudniającego do 25 pracowników). 

Lp. L.dz. Nazwa oferenta Cena  Punkty  Punkty za 

doświadczenie 

Razem 

suma 

punktów  



 

1 350 BERNARDETA 

NAKIELSKA 

10200/1020 

0x80 

80 10 90 

2 352 MARCIN 

CZARNACKI 

10200/1020 

0x80 

80 10 90 

3.doradztwo  dla średniego  przedsiębiorstwa . 

Lp. L.dz. Nazwa 

oferenta 

Cena  Punkty  Punkty za 

doświadczenie 

Razem 

suma 

punktów  

1 350 BERNARDETA 

NAKIELSKA 

19400/19400x80 80 10 90 

2 352 MARCIN 

CZARNACKI 

19400/19400 x80 80 10 90 

 
Dla części  B,C nie złożono ofert.  
 
XIII. WSKAZANIE  WYBRANEJ OFERTY WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

W wyniku oceny złożonych ofert do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca: 

BERNARDETA NAKIELSKA Ul. Tomasza Strzembosza 3/12, 20-153 Lublin 

MARCIN CZARNACKI Ul. Fantastyczna 7/24, 20-531 Lublin 

Uzasadnienie: 

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

liczbę punków w ocenie oferty.  

 

XIII.  DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Protokół sporządzono w dniu 16.05.2016 r.  

Ocenę ofert rozpoczęto 16.05.2016 . r o godz. 12.15, zakończono 16.05.2016 o godz. 13.30 

 

Podpisy osób dokonujących oceny i wyboru ofert: 

 

1. radca prawny Bartłomiej Kozyrski…………………….. 

 

2. Beata Chruścicka………………………………………….. 

 

 

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

 

Protokół zatwierdził 16.05.2016 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. 

 

 


