Szczecin, 25.05.2017 r.

PROTOKÓŁ
Z WYBORU WYKONAWCY

1. NAZWA PROJEKTU
Tytuł i numer projektu: RPZP.07.06.00-32-K009/16 pn. „Wzrost dostępności usług
opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
2. ZAPYTANIE OFERTOWE
2.1 Zapytanie ofertowe z dnia: 11.05.2017 r.
2.2 w sprawie zamówienia na dostarczenie w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi
opiekuńczej
3. INFORMACJA O PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 11.05.2017 r. na stronie internetowej
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033463
oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem
http://miesnie.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/category/22-wzrost-dostepnosci-uslugopiekunczych-i-asystenckich-w-gminie-goleniow.html
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin na składanie ofert upływał w dniu 19.05.2017 r.

5. WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT
Na zapytanie ofertowe, składając ważne oferty, odpowiedziało 2 oferentów:

Lp.

Nazwa oferenta

1

Małgorzata Hryncyszyn
Ul. St. Mikołajczyka 6/2
72-100 Goleniów
Tatiana Maniak
Marszewo 44
72-100 Goleniów

2

Data wpływu
oferty

Oświadczenie
oferenta o braku
powiązań

16.05.2017
g. 12.30

TAK

19.05.2017
g. 9.30

TAK

6. INFORMACJA O POWIĄZANIU
Zamawiający oświadcza że nie jest powiązany z żadnym wyżej wskazanych oferentów / jest
powiązany z oferentem nr ……………. osobowo lub kapitałowo.
7. INFORMACJA O PRZYJĘTYCH KRYTERIACH OCENY OFERT ORAZ WARUNKACH UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Kryterium
1. Cena

Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
80 % Cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena
Łączna cena za jedną godzinę usługi
przedmiotu
zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie
wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym
wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w
tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie,
związane
z
obowiązkowymi
ubezpieczeniami),
odprowadzane zarówno przez Wykonawcę jak i
Zamawiającego w zależności od formy zatrudnienia.

2. Doświadczenie w 20%
zawodowe – ilość lat

Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów
Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę
lat przepracowanych w zawodzie Opiekunki/ Opiekuna
Środowiskowego.
Liczba lat oferty ocenianej / liczba lat oferty z najwyższą
liczbą lat x 20 = doświadczenie

Wymagania od wykonawcy
Osoba składająca ofertę powinna posiadać:
1) kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekuna/ Opiekunki Środowiskowej
2) minimum 6 m-cy doświadczenia zawodowego w przedmiotowej dziedzinie.
Wykonawcą może być osoba fizyczna bądź osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą
działalność gospodarczą w rzeczonym zakresie, która będzie wykonywała przedmiot
zamówienia osobiście.

8. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY WRAZ Z UZASADNINIEM
Uwzględniając przyjęte kryteria oceny ofert oraz treść istotnych elementów złożonych ofert
Zamawiający dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert:

Nazwa oferenta

Kryterium 1
– Cena

Ilość
punktów

Małgorzata Hryncyszyn
Ul. St. Mikołajczyka 6/2
72-100 Goleniów
Tatiana Maniak
Marszewo 44
72-100 Goleniów

20,00 zł /
40.000,00 zł

80 pkt

20,00 zł /
40.000,00 zł

80 pkt

Kryterium
2–
Doświadcz
enie
zawodow
e
5 lat

Ilość
punktó
w

Liczba
punktów
uzyskanych
przez
Oferenta

20 pkt

100 pkt

3 lata i 5
miesięcy
tj. 3,4 roku

13,6
pkt

93,6 pkt

Zamawiający planował wybrać 8 wykonawców niniejszego zamówienia. W zawiązku z
faktem, iż zostały złożone dwie oferty, które są kompletne, oferenci spełniają stawiane im
wymagania a ich oferty cenowe nie przewyższają kwoty jaką Zamawiający dysponuje na
realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający wybiera obie oferty do realizacji niniejszego
zamówienia.
Wybrani wykonawcy:
1. Małgorzata Hryncyszyn
Ul. St. Mikołajczyka 6/2
72-100 Goleniów
2. Tatiana Maniak
Marszewo 44
72-100 Goleniów

Szczecin, 25.05.2017 r.

.……………………….…………………………
Podpis Zamawiającego

Podpis osoby sporządzającej protokół

……………………………………………………………..

9. OŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCAMI, KTÓRZY
ZŁOŻYLI OFERTY, PODPISANE PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO
CZYNNOŚCI
My
Beata Karlińska – Prezes Zarządu
Jarosław Malesza – Skarbnik Zarządu
jako osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, oświadczamy, że nie jesteśmy
powiązani osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Poprzez powiązanie powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Podpis osoby biorącej udział w procesie oceny ofert:
Imię, Nazwisko

Podpis

Beata Karlińska – Prezes Zarządu

Jarosław Malesza – Skarbnik Zarządu

10. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU
Nazwa załącznika

Ilość

Zapytanie ofertowe
Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej
(np. Druk zrzutu ekranu)
Potwierdzenie publikacji zapytanie na stronie
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Potwierdzenie wysłania maila co najmniej do trzech
potencjalnych oferentów (np: wydruk maila)

1
1
3
Nie
dotyczy

Złożone oferty (wraz z oświadczeniami o braku powiązań
z Beneficjentem)

2

Protokół z negocjacji (jeśli dotyczy)

Nie
dotyczy

Załącznik: Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej ( Druk zrzutu ekranu)

