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PROTOKÓŁ  

z postępowania 

Dotyczy: Wykonania usługi przeprowadzenia dziesięciu 3-godzinnych szkoleń on-line pn. „Praca 

zdalna, szkolenia zdalne za pomocą komunikatorów internetowych"  

Zgodnie z Instrukcją zamówień publicznych ROPS, dokonano rozpoznania ofertowego na wykonanie 

usługi szkoleniowej, które zostało opublikowane na Elektronicznej Platformie Zakupowej w dniu 

20.11.2020 r., z wyznaczonym terminem składania ofert do dnia 27.11.2020 r. do godz. 23:59. 

Dokumentacja elektroniczna znajduje na stronie https://platformazakupowa.pl/,  

postępowanie ID 397722. 

W przeprowadzonym postepowaniu otrzymano 1 ofertę: 

1) Masterkey Julian Czurko, ul. Inflancka nr 25, lok. 170, 91-852 Łódź  

– kwota oferty: 9 000,00 zł brutto, data złożenia oferty: 2020-11-27 godz. 21:35 

 

Oferta została oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w Zapytaniu ofertowym 

Oceniona oferta otrzymała punkty zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Nazwa Wykonawcy Cena  

Max. 50 pkt 

Kryterium  

Doświadczenie Wykonawcy  

- liczba przeprowadzonych szkoleń 

Max. 50 pkt 

Suma punktów 

Masterkey Julian Czurko 50 pkt 50 pkt 100 pkt 

 

 

https://platformazakupowa.pl/
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W ocenianiu oferty przyjęto następujące kryteria wyboru oferty: 

1. Opis kryteriów wyboru oferty 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych  

w postępowaniu. Ocenie według kryteriów wyboru ofert poddane zostaną jedynie oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 

Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami: 

 Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Cena wykonania zamówienia 50 

2. Doświadczenie Wykonawcy 50 

 Maksymalna liczba punktów łącznie 100 

 

Kryterium „Cena wykonania zamówienia”: 

Wykonawca określa cenę netto oraz brutto w złotych polskich, przy czym za cenę wykonania 

zamówienia uważa się cenę brutto. 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym ewentualne składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) i musi być podana cyfrowo. Wykonawcy usługi nie 

przysługuje zwrot kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych, ani żadnych innych kosztów 

dodatkowych związanych z wykonaniem usługi. 

Środki wydatkowane na szkolenie pochodzą w 100 % ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o 

finansach publicznych, w związku z tym istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT 

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

Dla przyjętego kryterium „Cena wykonania zamówienia” przyznaje się punkty według następującego 

wyliczenia: 
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Cn 
C = -------------------- x 50 

 Cbo 

 
gdzie: 

C - liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium 

     Cn- najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Cbo -  cena brutto badanej oferty 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia liczba punktów w niniejszym kryterium wynosi 50 pkt. 

Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”: 

Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” w prowadzeniu szkoleń – dotyczących prowadzenia  

i facylitacji szkoleń online oceniane będzie pod kątem liczby  przeprowadzonych szkoleń przez 

Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający przyzna punkty na podstawie wykazanej przez Wykonawcę liczby szkoleń, w następujący 

sposób: 

5 szkoleń – warunek uczestnictwa w postępowaniu 

6 szkoleń – 10 punktów 

7 szkoleń – 20 punktów 

8 szkoleń – 30 punktów 

9 szkoleń – 40 punktów 

10 i więcej szkoleń – 50 punktów 

Doświadczenie Wykonawca wykazuje w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego poprzez podanie 

podmiotu, dla którego szkolenie było zrealizowane (pełna nazwa), liczby szkoleń oraz terminu 

realizacji szkoleń. Wykonawca wypełnia ww. tabele i podpisuje je przez osobę/osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Liczbę przeprowadzonych szkoleń przez min. jednego max. dwóch trenerów sumuje się  

i następnie dzieli przez ich łączną ilość według następującego wzoru: 

Sz1+Sz2 
Dn = ---------------------- 

   min. 1 – max. 2 
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gdzie:  

Dn - liczba szkoleń wykazana w badanej ofercie 

Sz - liczba przeprowadzonych szkoleń przez szkoleniowca (Sz1 – Szkoleniowiec 1, Sz2 – 

Szkoleniowiec 2) 

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie danych przedstawionych w ofercie według 

następującego wyliczenia: 

 

      Dbo 

D = ------------ x 50 
     Dn 

gdzie: 

        D liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium ”Doświadczenie Wykonawcy” 

        Dbo liczba przeprowadzonych szkoleń wykazana w badanej ofercie 

        Dn najwyższa wykazana liczba przeprowadzonych szkoleń spośród badanych ofert 

 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia liczba punktów w niniejszym kryterium wynosi 50 pkt. 

2. Opis obliczenia punktacji i wybór najkorzystniejszej oferty 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów według 

poniższego wzoru: 

P = C + D 

gdzie:  

P - oznacza całkowitą liczbę punktów przyznanych ofercie 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Cena wykonania zamówienia” (maks. 50 pkt.)  

D - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy (maks. 50 pkt.) 

 

Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100 pkt. 

 

Na podstawie oceny ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:  

Masterkey Julian Czurko, ul. Inflancka nr 25, lok. 170, 91-852 Łódź – 100 pkt. 
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Otrzymana oferta spełnia kryteria formalne, a zaproponowane koszty realizacji usług mieszczą się  

w kwocie przewidzianej na realizację zlecenia przez Zamawiającego.  

Wobec powyższego Zamawiający zamierza zlecić w/w Wykonawcy, realizację usługi przeprowadzenia 

szkoleń on-line pn. „Praca zdalna, szkolenia zdalne za pomocą komunikatorów internetowych"  

 

 

 

 


