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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy.  Zamówienie będzie realizowane w 

ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

 

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji 

 
 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
3. Członek Komisji – Michał Kubisz 

 
 
W dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 14:30 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej 

(MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert, które 

wpłynęły w terminie i zostały otwarte, co opisano w informacji z otwarcia ofert na wybór eksperta ds. 

badania i analiz ukraińskiego rynku pracy.   

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 

  Nazwa oferenta cena usługi (brutto 
za dzień) 

cena łączna 
usługi (brutto) 
zakładając 160 
dni realizacji 
zamówienia 
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1 Mykola Sudakov, osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, Kijów, Ukraina,  
Nr identyfikacji podatkowej: 2982709056 

900,00 zł 144 000,00 zł 

2 MASMI POLAND sp. z o.o. 
00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8 
NIP 5252392404 

336,71 zł 53 874,00 zł 

3 Konsorcjum firm  
Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner 
ul. Ostroroga 39/5, 64-100 Leszno 
REGON: 388159040 NIP: 698-169-47-54 
 
Centre for Applied Research 
04116, Kyiv, Tbilissky lane 4/10 

550,00 zł 88 000,00 zł 

 

Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

1. sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

2. oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w 
przypadkach określonych ustawą,  

3. badania ofert pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,  

4. oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularzy ofertowych oraz załączników 

złożonych ofert: 

5. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert żaden z Wykonawców nie został wykluczony z powodu 
przypadków określonych ustawą. 
 

6. Komisja następnie przystąpiła do oceny ofert pod względem spełniania warunków stawianych 
Wykonawcy. 
 

7. Komisja postanowiła na podst. 12.4 pkt b Specyfikacji Warunków Zamówienia odrzucić ofertę 
złożoną przez  konsorcjum  Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner z Leszna wraz z 
Centre for Applied Research z Kijowa, gdyż osoba wskazana przez Wykonawcę w charakterze 
eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy nie spełnia minimalnych wymogów w 
zakresie zdolności technicznej i zawodowej z par.4.2.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia a 
zwłaszcza: co najmniej 5 lat doświadczeń w organizowaniu i wspieraniu gromadzenia danych 
rynku pracy na Ukrainie (wskazane doświadczenie obejmuje jedynie kilka miesięcy); co 
najmniej 5 lat wcześniejszego doświadczenia we współpracy z publicznymi służbami 
zatrudnienia na Ukrainie (wskazane doświadczenie obejmuje jedynie kilka miesięcy). 
 

8. Komisja postanowiła na podst. 12.4 pkt b Specyfikacji Warunków Zamówienia odrzucić ofertę 
złożoną przez  Masmi Poland Sp. z o.o. , gdyż osoba wskazana przez Wykonawcę w charakterze 
eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy nie spełnia minimalnych wymogów w 
zakresie zdolności technicznej i zawodowej z par.4.2.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia 
dot. co najmniej 5 lat wcześniejszego doświadczenia we współpracy z publicznymi służbami 
zatrudnienia na Ukrainie (wskazane doświadczenie obejmuje jedynie ok. 1,5 roku). 
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9. Komisja następnie przystąpiła do oceny pozostałej oferty wg kryteriów wskazanych w rozdziale 
13 Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
kryterium 

Punkty przyznane ofercie 
Mykola Sudakov, osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 

1 doświadczenie osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia w organizowaniu i 
wspieraniu gromadzenia danych rynku pracy 
na Ukrainie 

20 20 

2. doświadczenie osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia w opracowywaniu 
raportów z badan pracodawców 
wykorzystanych do planowania polityki 
zatrudnienia i/lub szkolnictwa zawodowego 

15 15 

3. doświadczenie osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia we współpracy z 
publicznymi służbami zatrudnienia na 
Ukrainie 

15 15 

4. cena usługi    50 50 

5. Łącznie punkty 100 100 

 

 
Oferta realizacji zamówienia złożona Mykola Sudakov, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą,  Kijów, Ukraina, Nr identyfikacji podatkowej: 2982709056 o wartości 144 000 zł została 

uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Posiedzenie Komisji zakończono 27 maja 2022 roku o godz. 16:30 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
3. Członek Komisji – Michał Kubisz 

 

Adam Sauer (31.05.2022 10:01 GMT+2)
Adam Sauer

Lidia Litwinczuk (31.05.2022 10:15 GMT+2)
Lidia Litwinczuk

Michal Kubisz (31.05.2022 13:11 GMT+2)
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