PROTOKÓŁ WYBORU OFERT – dot. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na
świadczenie usług doradztwa zawodowego w projekcie pt. „Start do pracy”

Suwałki, 04.05.2017 r.
Zamawiający:
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A
16-400 Suwałki
NIP:84440005767
REGON:005411883
Komisja oceniająca w składzie:
Ewa Kasjanowicz – przewodniczący Komisji
Emilia Truszkowska – członek Komisji
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH ZAPROSZENIA DO
ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na świadczenie indywidualnych usług doradztwa zawodowego realizowanego na terenie 6
powiatów – miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego,
monieckiego udzielanego Uczestnikom/ Uczestniczkom projektu pn. „Start do pracy” (Nr
WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16) w ramach Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność
zawodowa, Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez
zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku
pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I.

Sposób upublicznienia zaproszenia

Strona internetowa Zamawiającego www.ares.suwalki.pl w dniu 26.04.2017 r.

II.

Termin składania ofert

Termin składania ofert rozpoczął się w dniu 26.04.2017 r., a zakończył się zgodnie z treścią
zaproszenia – dnia 04.05.2017 r. o godzinie 9:00.

Forma składania ofert

III.

Zamawiający przewidział następujący sposób składania ofert:

IV.



Osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki



Listownie na adres Zamawiającego: ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
Wykaz złożonych ofert
Data wpłynięcia
oferty

Sposób złożenia oferty

Lp.

Nazwa Oferenta

1

Pracownia Kreatywnego
Doskonalenia Agnieszka
Paśkowska

28.04.2017 r.
godz. 12.48

Osobiście w siedzibie
Zamawiającego

2

Daiwa Wiszniewska

04.05.2017 r.
godz. 8.00

Osobiście w siedzibie
Zamawiającego

04.05.2017 r.
godz. 10.15

Listownie do siedziby
Zamawiającego

Szkolenia i Doradztwo Marek 04.05.2017 r.
Troc
godz. 10.15

Listownie do siedziby
Zamawiającego

Alicja Żukowska

3

4

V.

Uwagi

Odrzucona Oferta wpłynęła
po terminie
wskazanym w
ogłoszeniu
Odrzucona Oferta wpłynęła
po terminie
wskazanym w
ogłoszeniu

Spełnienie warunków uczestnictwa przez poszczególnych oferentów

Zamawiający w zaproszeniu zdefiniował następujące warunki uczestnictwa w składaniu ofert:
1) Wykształcenie wyższe,
2) Posiadanie co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy na stanowisku doradcy
zawodowego,
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Komisja oceniająca dokonała analizy przedłożonych ofert, dokonując oceny spełnienia przez
oferentów warunków uczestnictwa jak poniżej (spełnia/ nie spełnia).

1

Warunek
2

3

1

Pracownia Kreatywnego
Doskonalenia Agnieszka
Paśkowska

spełnia

spełnia

spełnia

2

Daiwa Wiszniewska

spełnia

spełnia

spełnia

Lp.

Nazwa Oferenta

Uzasadnienie

Ocena pod kątem kryteriów wyboru oferty

VI.

Komisja dokonała oceny przedłożonych ofert, dokonując oceny według kryteriów
umieszczonych w zaproszeniu, tj.:


Łączna cena ofertowa brutto – 60 %



Doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego - 40%

Lp.

Nazwa Oferenta

Kryterium 1

Kryterium 2

Razem punkty

1

Pracownia Kreatywnego
Doskonalenia Agnieszka
Paśkowska

60,0

10,0

70,0

2

Daiwa Wiszniewska

52,9

40,0

92,9

VII.

Wskazanie wyboru oferty wraz z uzasadnieniem

Mając na uwadze spełnienie/ nie spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz
przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja najwyżej oceniła ofertę Pani Daiwy
Wiszniewskiej, jednakże Komisja oceniająca złożone oferty wybrała ostatecznie kolejnego
oferenta z listy tj. ofertę Pracowni Kreatywnego Doskonalenia Agnieszka Paśkowska,
spełniającego wszystkie wymagane warunki uczestnictwa. Decyzja podyktowana była
zapisami budżetu projektu „Start do pracy” w obszarze wydatków kwalifikowalnych
będących do dyspozycji w kategorii kosztów Wynagrodzenie doradcy zawodowego. Oferent
Daiwa Wiszniewska zaproponowała stawkę, której wartość przekraczała kwotę, którą
dysponuje Zamawiający.

Oferent Pracownia Kreatywnego Doskonalenia Agnieszka Paśkowska spełnił wymagane
wszystkie warunki uczestnictwa, tj.:
1) Wykształcenie wyższe,
2) Posiadanie co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy na stanowisku doradcy
zawodowego,
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Oferent Pracowni Kreatywnego Doskonalenia Agnieszka Paśkowska uzyskał punktację (70
punktów) w ramach ocenianych kryteriów. Komisja oceniająca przyznała punkty oferentowi
zgodnie z poniższym uzasadnieniem:


Kryterium 1: Cena (wartość brutto) wykonania zamówienia – 60%

Waga oferty = (Cena brutto najtańszej z ofert/Cena brutto oferty ocenianej) x 60%
Waga oferty = (7.950,00 zł /7.950,00zł) x 60 pkt = 60 pkt
Punkty przyznane przez Komisję oceniającą: 60 pkt


Kryterium 2: Doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia – 40%

doświadczenie zgodne z przedmiotem
Punktacja
zamówienia
Powyżej 49 miesięcy
40
37- 49 miesięcy
25
24-36 miesiące
10
Poniżej 24 miesięcy
0
Punkty przyznane przez Komisję oceniająca: doświadczenie zgodnie z przedmiotem
zamówienia 24 miesiące - 10 pkt
VIII. Data sporządzenia wraz ze składem osobowym Komisji:
04.05.2017 r.
Ewa Kasjanowicz – przewodniczący Komisji
Emilia Truszkowska – członek Komisji

