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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 29.09.2016 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Realizacja indywidualnych treningów psycho-edukacyjnych w zakresie rozwijania inteligencji 

emocjonalnej w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” dla 11 

uczestników Klubu Integracji Społecznej. 

 

Szczegółowy zakres usługi obejmuje przeprowadzenie zajęć z tematyki: 

a. komunikacji społecznej, 

b. asertywności,  

c. wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości,  

d. radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, 

e. naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji. 

 

Warunki współpracy: 

1. Umowa cywilno - prawna.  

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

3. Ilość uczestników treningów:  11 osób. 

4. Ilość godzin treningów: 176 

5. Max. 3 osoby dziennie.  

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

7. Forma realizacji: spotkania indywidualne.  

8. Ilość godzin na osobę: 16h – na jedną osobę max. 2 godziny na jedną osobę dziennie – 

godzina warsztatów wynosi 45 minut. 

 

Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały dla uczestników oraz materiały 

eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

 

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: 

 zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.gops.wielka-wies.pl 

 

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

wpłynięcia oferty do zamawiającego  

 

a) Flumen Monika Sośnicka, wpłynęło 05.09.2016, koszt realizacji 100,00  zł. za godzinę, 

b) Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 12.09.2016, koszt realizacji 49,00 

zł. za godzinę, 

http://www.gops.wielka-wies.pl/
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c) Karolina Nikorowska CoachngSpace, wpłynęło 12.09.2016, koszt realizacji 45,51 zł. za 

godzinę,  

d) Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych, wpłynęło 13.09.2016 godzina 8.31, 

koszt realizacji 101,70 zł. za godzinę, 

e) Beata Janik, wpłynęło 13.09.2016 godzina 9.09, 

f) Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, wpłynęło 13.09.2016, godzina 9.12.  

  

4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 Dysponuje osobą, która łącznie spełnia następujące warunki: 

- posiada wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne lub socjologicznym 

- ukończyła szkołę coachów – posiada certyfikat ukończenia 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu 

usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych. 

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz dokumentów załączonych do oferty. 

 

a) Flumen Monika Sośnicka, - brak wymaganych oświadczeń oraz dokumentów, 

b) Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych – oświadczenia potwierdzają spełnienie 

warunków, brak certyfikatu ukończenia szkoły coachów - wymagany dokument do 

uzupełnienia przed podpisaniem umowy. 

c) Karolina Nikorowska CoachngSpace -  oferta spełnia wymagania załączono wymagane 

oświadczenia oraz dokumenty 

d) Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych, - oświadczenia potwierdzają spełnienie 

warunków, brak certyfikatu ukończenia szkoły coachów - wymagany dokument do 

uzupełnienie 

e) Beata Janik - oferta po terminie. 

f) Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA - oferta po terminie.  

 

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

kryteriów oceny ofert:  

 

a) cena usługi brutto - 60 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 60 

b) doświadczenie osoby wskazanej do realizacji treningów – 40% - liczba możliwych do 

uzyskania punktów = 40 

 

6. WYBÓR WYKONAWCY 

a) Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 55,73 pkt + 40,00 pkt = 95,73 pkt, 

b) Karolina Nikorowska CoachngSpace, 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100 pkt,  

c) Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych, 26,85 pkt + 40 pkt = 66,85 pkt 

 

Wybrana została oferta firmy Karolina Nikorowska CoachingSpace, oferta uzyskała największą 

ilość punktów. 

W dniu 20.09.2016 Pani Karolina Nikoroska zrezygnowała z realizacji usługi. 

 

W związku z powyższym usługa zostanie zlecona nastęnegmu wykonawcy który otrzymał 

najwyższą ilość punktów.  

Wykonawca został powiadomiony o wyborze jego oferty. 

 

Protokół sporządzono w dniu 29.09.2016 

 

Kierownik GOPS  ………………………………………………… 


