
                                                       

 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Protokół z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Nazwa  zadania odnosząca się do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego: 

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej  dla grupy 19 osobowej do miejscowości Citta di Castello 

(Włochy) w dniach 18-21 listopada 2019r. 

 

Zamawiający  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, ul. Plac 

Wolności 1, 13-100 Nidzica  

 

1 Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta 

Zapytania ofertowe zostało opublikowane na stronie: 

17.10.2019r. 

 

2 Data upublicznienia zapytania ofertowego: 

17.10.2019r. http://lgdbmk.pl/ 

3 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta : 

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej  dla grupy 19 osobowej do 

miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 18-21 listopada 2019r. 

1 2 3 

 

Lp. Podmiot składający Cena oferty (zł) 

Netto/VAT/brutto 

1. 

PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO 

MIROSŁAWA PIEŃKOS, UL. 

Juliana Dadleza, nr 1, lok. 94, 10-

687 Olsztyn 

68 000,00 

0 

68 000.00 
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Oferty podlegające dalszej ocenie: 

PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO MIROSŁAWA PIEŃKOS, UL. Juliana Dadleza, nr 1, lok. 94, 
10-687 Olsztyn  
 
Oferty odrzucone: 
brak 

4 

 

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr  3 do zaproszenia. Informacje zawarte  w oświadczeniu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będzie potwierdzenie, że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu: 

PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO MIROSŁAWA PIEŃKOS, UL. Juliana Dadleza, nr 1, lok. 94, 

10-687 Olsztyn – oferent załączył odpowiedni dokument stanowiący potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu -  oświadczenie z dnia 24.10.2019r. 

5 Informacja o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach 

osobowych lub kapitałowych 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 
1) Nie podlegają wykluczeniu; 

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z 
Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z 
postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.: 
- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub 
beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub 
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osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające na: 
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

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; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku Nr  2  do zaproszenia. Informacje zawarte  w 
oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będzie potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu: 

PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO MIROSŁAWA PIEŃKOS, UL. Juliana Dadleza, nr 1, lok. 94, 

10-687 Olsztyn – oferent załączył odpowiedni dokument stanowiący potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu -  oświadczenie z dnia 24.10.2019r. 

6 Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 

1. kryterium ceny (waga 100%) 
 

 
2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

 C1 = 

         C min 

x Zp 

          C o 

gdzie:       C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o – cena brutto oferty ocenianej 

 

C1 

Zp 

– wartość procentowa 

– znaczenie procentowe kryterium, tu: 100 % 
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C = C1 x 100 pkt. =  – waga punktowa kryterium cena 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem : 

P = C  

gdzie :  C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)” 

3. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą 
liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, zamawiający  spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.  

 

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej  dla grupy 19 osobowej do 

miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 18-21 listopada 2019r. 

1 2 3 4 

Lp. Podmiot składający 
Cena oferty (zł) 

Netto/VAT/brutto 

Punkty cena 

oferty 

1. 

PRACOWNIA JĘZYKA 

WŁOSKIEGO MIROSŁAWA 

PIEŃKOS, UL. Juliana Dadleza, nr 

1, lok. 94, 10-687 Olsztyn 

68 000,00 

0 

68 000.00 

100,00 

 

7 Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru 

Oferta nr 1 spełnia wymogi Zamawiającego przedstawione w zaproszeniu do składania ofert 

oraz ze względu na zaoferowaną, jest ofertą najkorzystniejszą. Zamówienie zostaje udzielone:  

PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO MIROSŁAWA PIEŃKOS, UL. Juliana Dadleza, nr 1, lok. 94, 
10-687 Olsztyn  
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8 Załączniki do protokołu 

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki): 

Lp załącznik  

1 Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta 1 kpl. 

2 Oferty złożone w odpowiedzi na przesłane przez Beneficjenta zapytanie 

ofertowe oraz w wyniku odpowiedzi na upublicznienie 

1 kpl. 

3 Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi oferentami, którzy 

złożyli oferty 

1 kpl. 

4 Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku 

postępowania 

1 kpl. 

 

9  

Osoba sporządzająca protokół 

 

 

………………………………………………………. 

 Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej protokół  

(Beneficjent/osoba upoważniona) 

 

   

             Nidzica, 28.10.2019r.                                

 

 


