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…………………………………………………………………………. 
 (Nazwa i adres Beneficjenta/Pieczątka) 

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017 
z dnia 28 czerwca 2017 roku 

1. Przedmiot zamówienia: Składanie ofert na przeprowadzenie doradztwa dot. 
opracowanie Biznes Planów w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym 
starcie”  

2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę brutto: 100,00 zł 

3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione dnia 28 czerwca 2017 roku.  
Sposób i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zamawiającego – Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego,ul. 16-
go Stycznia 1, 27-500 Opatów oraz na stronie internetowej www.lgdopatow.pl 

4. Termin składania ofert upłynął w dniu 5 lipca 2017 roku do godz. 12:00.  
5. Wykaz Wykonawców którzy złożyli oferty:  

1.  Monika Kozakiewicz 
Data wpłynięcia oferty: 04.07.2017 
Zaproponowana cena: 110,00 zł brutto  
2.  Karolina Stojek 
Data wpłynięcia oferty: 05.07.2017 godzina 9:00 
Zaproponowana cena:  100,00 zł brutto 
3.Małgorzata Kasprzyk 
Data wpłynięcia oferty:  05.07.2017godzina 11:00 
Zaproponowana cena: 110,00 zł brutto  

6. Kryteria oceny ofert i ich waga punktowa lub procentowa, sposób przyznania 
punktacji za spełnienia kryterium:  
1. Cena – 80 %  
2. Doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia – 20% 
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7. Informacja o punktacji przyznanej każdej z ofert:  
1.   Karolina Stojek – 100 pkt 
2.Monika Kozakiewicz – 83 pkt 
3.Małgorzata Kasprzyk – 73 pkt 

8. Informacja o wybranej ofercie:  
1. W wyniku oceny wybrano ofertę złożoną przez Panią Karolinę stojek, która 
zaoferowała cenę 100,00 złbrutto oraz posiada wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu doradztwa indywidualnego.  

9. Skład Komisji uczestniczącej w wyborze najlepszej oferty:   
1. Krystyna Wieczorek  
2. Władysław Duda 
3.Magdalena Adamek 

10. Osoba sporządzająca protokół:Magdalena Adamek   

11. Data sporządzenia protokołu:   05.07.2017 

12. Podpisy członków Komisji  

1. Krystyna Wieczorek – Przewodniczący komisji…………………………………………………….. 

2. Władysław Duda – Członek Komisji……………………………………………………………………… 

3. Magdalena Adamek– Członek Komisji…………………………………………………………………. 
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Opatów, 05.07.2017rok 

OCENA OFERT 

Przyjęto następujące kryteria oceny:  
Cena brutto 80% (od 0 do 80 pkt)  
Doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia 20% (od 0 do 20 
pkt)  

 Do 1 roku – 0 pkt 
 Od 1 roku do 3 lat – 10 pkt  
 Powyżej 3 lat – 20 pkt 

 
1. Monika Kozakiewicz 

Oferta złożona dnia 04.07.2017 rok w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu 
Opatowskiego. Dnia 05.07.2017 oferta została poddana ocenie. Oferta została złożona na 
kwotę 110,00 zł brutto. PaniMonika Kozakiewicz załączyła do ofert życiorys zawodowy oraz  
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Doświadczenie zawodowe 
nabywa od 2014 roku do dziś poprzez pracę jako Doradca zawodowy.  

                                C min 
P(C) = ------------------------ x 80% 
 
                                     C 
gdzie: 
  
P(C)   - ilość punktów jakie otrzyma ostateczna oferta badana za kryterium „Cena”, 
Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ostatecznych, 
C        - cena ostatecznej oferty badanej 
 
100,00 
P(C) = ------------------------ x 80% =  73 
110,00 
 
P(C) = 73 punkty 
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Doświadczenie – 10 pkt  
Ogółem – 83 pkt 

 

 

2. Karolina Stojek 

Oferta złożona dnia 05.07.2017 rok o godzinie 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
Powiatu Opatowskiego. Dnia 05.07.2017 oferta została poddana ocenie. Oferta została 
złożona na kwotę 100,00 złbrutto. Pani Karolina Stojek udokumentowała swoje 
doświadczenie w dziedzinie doradztwa.  

                                C min 
P(C) = ------------------------ x 80% 
 
                                     C 
gdzie: 
  
P(C)   - ilość punktów jakie otrzyma ostateczna oferta badana za kryterium „Cena”, 
Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ostatecznych, 
C        - cena ostatecznej oferty badanej 
 
100,00 
P(C) = ------------------------ x 80% = 80 
100,00 
 
P(C) = 80 punktów 
 
Doświadczenie – 20 pkt  
 
Ogółem – 100 pkt 
 
 

3. Małgorzata Kasprzyk 
 
Oferta złożona dnia 05.07.2017 rok o godzinie 11:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
Powiatu Opatowskiego. Dnia 05.07.2017 oferta została poddana ocenie. Oferta została 
złożona na kwotę 110,00 zł brutto. Pani Małgorzata Kasprzyk udokumentowała swoje 
doświadczenie, lecz nie jest ono ukierunkowane na dziedzinę doradztwa. Pani Kasprzyk nie 
posiada także doświadczenia w pracy przy tego typu projektach.  
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                                 C min 
P(C) = ------------------------ x 80% 
 
                                     C 
gdzie: 
 
P(C)   - ilość punktów jakie otrzyma ostateczna oferta badana za kryterium „Cena”, 
Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ostatecznych, 
C        - cena ostatecznej oferty badanej 
 
100,00 
P(C) = ------------------------ x 80% = 73 
110,00 
 
P(C) = 73 punktów 
 
Doświadczenie – 0 pkt  
 
Ogółem –  73 pkt 
 


