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Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 

9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: 

RPMP.09.01.01-12-0003/15. 

 

Wielka Wieś 16.09.2016 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Realizacja kursu w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich”, realizowanego 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi dla 11 uczestników Klubu Integracji 

Społecznej z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.  

 

Szczegółowy zakres usługi obejmuje: 

 

Moduł I 

Budowa oraz podstawowe elementy zestawu komputerowego, Zasady bezpiecznej i zgodnej z 

zasadami bhp pracy z komputerem, podstawowe elementy obsługi komputera oraz urządzeń 

peryferyjnych. 

 

Moduł II 

Podstawowa obsługa programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie prezentacji i 

wizualizacji. 

 

Moduł III 

Nawigacja w Internecie, obsługa przeglądarek internetowych, obsługa programów do poczty 

elektronicznej, obsługa komunikatów internetowych, korzystanie z portali społecznościowych. 

 

2. Warunki współpracy: 

 

1. Umowa cywilno - prawna.  

2. Termin realizacji: od września do grudnia zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Ilość uczestników:  3 grupy, łącznie 11 osób. 

4. Ilość godzin: 24 na grupę, maksymalnie 4 godziny na dzień, maksymalnie 2 spotkania na 

tydzień, łącznie 72 godziny. 

5. Miejsce realizacji treningów: Klub Pozytywka, Biały Kościół, ul. Krakowska 172 wyposażony 

w sprzęt komputerowy oraz internet. 

6. Forma realizacji: spotkania grupowe.  

7. Godzina kursu wynosi 45 minut. 

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni: 

1. Materiały dla uczestników szkolenia. 

2. Sprzęt potrzebny do realizacji kursu inny niż sprzęt komputerowy który zapewnia 

Zamawiający. 

 

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: 
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 zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.gops.wielka-wies.pl 

 

4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty 

wpłynięcia oferty do zamawiającego  

 

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, wpłynęło 07.09.2016, koszt realizacji 

37,44 zł. za godzinę. 

2. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, wpłynęło 12.09.2016, koszt realizacji 

291,66 zł. za godzinę. 

3. Jolanta Pawlik–Rusek, wpłynęło 13.09.2016, godz. 00:31, koszt realizacji 30,00 zł. za 

godzinę.  

  

4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

a) Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości brak oświadczenie wymienionego w pkt 

III.4 w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej. 

b) Oferty pozostałych wykonawców zawierają wymagane oświadczenia. 

 

5. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  

a) cena usługi brutto - 70 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 70 

 

b) doświadczenie wykonawcy w realizacji kursu tożsamego z przedmiotem zamówienia – 30% 

- liczba możliwych do uzyskania punktów = 30 

 

6. WYBÓR WYKONAWCY 

a) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach: 56,09 pkt + 5 pkt = 61,09 pkt. 

b) Jolanta Pawlik–Rusek, pkt 70 + 30 = 100 pkt 

 

Wybrana została oferta Jolanty Pawlik-Rusek, oferta uzyskała największą ilość punktów.  

 

Protokół sporządzono w dniu 16.09.2016 

 

 

Kierownik GOPS  ………………………………………………… 

 

 

 

  

http://www.gops.wielka-wies.pl/

