
 

 

PROTOKÓŁ 

 

zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie  

 

 

zapytania ofertowego nr 7/8.2 RPOWM/2017 z dnia 21.03.2017r. 

 

na realizację: 

a) usługi polegającej na: przeprowadzeniu szkolenia komputerowego ECDL BASE 

składającego się z 4 modułów: B1- Podstawy pracy z komputerem, B2-Podstawy pracy 

w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne. Zgodnie z aktualnymi 

Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

b) usługi polegającej na: przeprowadzeniu certyfikowanego egzaminu zewnętrznego 

ECDL moduły Base 1-4 zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego 

 

dla uczestników projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i 

zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa 

Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, przygotowując ich do zdobycia kwalifikacji w zawodach wykorzystujących 

umiejętności cyfrowe. 

 

 

W zebraniu uczestniczyła Komisja w składzie : 

1. Andrzej Wyszomirski – Kierownik Projektu     

- Przewodniczący Komisji 

2. Ewa Warecka – Specjalista ds. obsługi finansowej Projektu 

- Członek Komisji 

Komisja stwierdza, że: 

w dniu 28 marca 2017 roku został zakończony nabór ofert na realizację: 

a) usługi polegającej na: przeprowadzeniu szkolenia komputerowego ECDL BASE 

składającego się z 4 modułów: B1- Podstawy pracy z komputerem, B2-Podstawy pracy w sieci, 



B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne. Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

b) usługi polegającej na: przeprowadzeniu certyfikowanego egzaminu zewnętrznego ECDL 

moduły Base 1-4 zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

realizowanych w ramach projektu pt.  

„Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie”  (RPMP.08.02.00-12-0308/15), 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,  z Europejskiego  

Funduszu Społecznego. 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/8.2 RPOWM/2017 z dnia 21.03.2017r  było dostępne na stronie 

internetowej www.pokzsystem.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe została złożone 2 oferty przez: 

 

1. Optoland Polska S.A.; ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, oddział Gorlice (osobiście; 

godz. 15:40) 

2. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o.; ul. Łukasiewicza 8, 38-300 Gorlice 

(osobiście godz. 12:05) 

   

 

Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów dokonano oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz porównano ceny jednostkowe z założonymi w Budżecie Projektu: 

  
Lp Nazwa Wykonawcy Przedmiot Zamówienia WARTOŚĆ BRUTTO  

ZAMÓWIENIA 

1 
Optoland Polska S.A. 

przeprowadzenie szkolenia 

komputerowego ECDL 

BASE 

1 700,00zł/osoba 

2 
Optoland Polska S.A. 

przeprowadzeniu 

certyfikowanego egzaminu 

zewnętrznego ECDL moduły 

Base 1-4 

500,00zł/osoba 

3 Centrum Edukacyjno-

Szkoleniowe Sp. z o.o 

przeprowadzenie szkolenia 

komputerowego ECDL 

BASE 

1 500,00zł/osoba 

http://www.pokzsystem.pl/


4 Centrum Edukacyjno 

Szkoleniowe Sp. z o.o 

przeprowadzeniu 

certyfikowanego egzaminu 

zewnętrznego ECDL moduły 

Base 1-4 

500,00zł/osoba 

 

Oferent nr 1 (Optoland Polska S.A.) NIE spełnił wymagania obowiązkowe zawarte w 

Zapytaniu ofertowym. W Zapytaniu ofertowym wskazano na konieczność dołączenia 

następujących załączników: 

-do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

potwierdzającą posiadanie wykształcenie wyższego informatycznego/zawodowego przez 

trenera wskazanego w złożonej ofercie 

-do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

potwierdzającą posiadanie uprawnień pedagogicznych przez trenera wskazanego w złożonej 

ofercie 

– do oferty należy dołączyć rekomendacje lub poświadczenie prawidłowego przeprowadzenia 

usług przez trenerów wskazanych w złożonej ofercie 

- oferent musi dysponować egzaminatorem/rami, którzy posiadają uprawnienia do 

egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem szkolenia ECDL moduły BASE 1-4, które 

zostały nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję. Na potwierdzenie 

spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię w/w dokumentu 

potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 

Oferent nr 1 nie przedstawił ww. załączników. Dodatkowo dołączył CV tylko jedenj osoby – 

trenera – nie wskazując osoby, która będzie przeprowadzała egzamin i posiada do tego 

uprawnienia. 

Dodatkowo cena wskazana w złożonej przez Oferenta nr 1 (Optoland Polska S.A.) przekroczyła 

koszty zawarte w budżecie projektu. 

Oferent nr 2 (Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o.)  spełnił obowiązkowe wymagania 

zawarte  w Zapytaniu Ofertowym a wskazana cena nie przekraczała kosztów zawartych w 

budżecie projektu. 

 

Po ocenie dodatkowych warunków firmie przyznano następującą ilość punktów: 

Lp Nazwa Wykonawcy Przedmiot Zamówienia 
Ilość punktów: 

1 Centrum Edukacyjno 

Szkoleniowe Sp. z o.o 

przeprowadzenie szkolenia 

komputerowego ECDL 

BASE 

100 pkt 



2 Centrum Edukacyjno 

Szkoleniowe Sp. z o.o. 

przeprowadzeniu 

certyfikowanego egzaminu 

zewnętrznego ECDL moduły 

Base 1-4 

100 pkt 

 

Oferent nr 2 - Centrum Edukacyjno Szkoleniowe Sp. z o.o.- złożył najkorzystniejszą ofertę na 

realizację następujących usług: 

- przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL BASE 

- przeprowadzeniu certyfikowanego egzaminu zewnętrznego ECDL moduły Base 1-4 

realizowanych w ramach projektu pt.  „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i 

zatrudnienie”  (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 

8.2 Aktywizacja zawodowa,  z Europejskiego  Funduszu Społecznego. W związku z 

powyższym do realizacji ww. usług wybrano Oferenta nr 2: Centrum Edukacyjno Szkoleniowe 

Sp. z o.o. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Podpisy Komisji: 

…………………………………………. - Przewodniczący Komisji Oceny Ofert 

…………………………………………       - Członek Komisji 

Gorlice, dn. 30.03.2017 r. 


