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      (Nazwa i adres Beneficjenta/Pieczątka) 

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017/RPOWS 

z dnia 27 lipca 2017 roku 

1. Przedmiot zamówienia: ocena biznes planów złożonych przez uczestników projektu, 

którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „LGD-owskie 

wsparcie w biznesowym starcie”. 

2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione dnia 27 lipca 2017 roku.  

Sposób i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 

26, 26-025 Łagów oraz na stronie internetowej www.lgd-srws.pl . 

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 4 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00.  

 

4. Wykaz Wykonawców którzy złożyli oferty:  

1.Bożena Ogonowska,   

Data wpłynięcia oferty: 01.08.2017 r. 

Zaproponowana cena: 49,00 zł brutto za sztukę 

2. Teresa Brożyna RAFTER  

Data wpłynięcia oferty: 01.08.2017 r.  

Zaproponowana cena: 42,00 zł brutto za sztukę 

3. Anna Krzysztofek 

Data wpłynięcia oferty: 02.08.2017 r. 

Zaproponowana cena: 65,00 zł brutto za sztukę 

4. Ewa Pawelec 

Data wpłynięcia oferty: 02.08.2017 r. 

Zaproponowana cena: 50,00 zł brutto za sztukę 

5. Liliana Mierzwińska,  

Data wpłynięcia oferty:  03.08.2017 r. 

Zaproponowana cena  68,00 zł brutto za sztukę 
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6. Beata Ujda-Dyńka 

Data wpłynięcia oferty: 04.08.2017 r. 

Zaproponowana cena: 62,00 zł brutto za sztukę 

7. Ewelina Bień 

Data wpłynięcia oferty: 04.08.2017 r. 

Zaproponowana cena: 43,00 zł brutto za sztukę 

 

I. Kryteria oceny ofert i ich waga punktowa lub procentowa, sposób przyznania punktacji 

za spełnienia kryterium:  

- cena (80%)  

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:  

(Cena najniższej oferty/Cena badanej oferty) x 80= ilość punktów  

 

- doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (20%) 

Punkty za kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem 

zamówienia” obliczane są wg następującego wzoru:  

do 0,5 roku –0pkt. 

od 0,5 roku do 2 lat –10 pkt. 

powyżej 2 lat -20 pkt. 

 

5. Informacja o punktacji przyznanej każdej z ofert:  

1.Bożena Ogonowska,   

68,57 pkt cena + 20 pkt doświadczenie = 88,57 pkt 

2. Teresa Brożyna RAFTER  

80 pkt cena + 20 pkt doświadczenie = 100 pkt 

3. Anna Krzysztofek 

51,69 pkt cena + 20 pkt doświadczenie = 71,69 pkt 

4. Ewa Pawelec 

67,2 pkt cena + 20 pkt doświadczenie = 87,20 pkt 

5. Liliana Mierzwińska,  

49,41 pkt cena + 20 pkt doświadczenie = 69,41 pkt 

6. Beata Ujda-Dyńka 

54,19 pkt cena + 20 pkt doświadczenie = 74,19 pkt 

7. Ewelina Bień 

78,14 pkt cena + 10 pkt doświadczenie = 88,14 pkt 
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6. W wyniku oceny do świadczenia usług oceny biznes planów wybrano ofertę nr 1,2, 7 

złożone przez Bożene Ogonowską, która zaoferowała cenę w wysokości: 49,00 zł 

brutto za ocenę jednego biznesplanu i posiadają wymagane wykształcenie i 

doświadczenie. Terese Brożyne RAFTER, która zaoferowała cenę w wysokości: 42,00 

zł brutto za ocenę jednego biznesplanu i posiadają wymagane wykształcenie i 

doświadczenie. Ewelinę Bień, która zaoferowała cenę w wysokości: 43,00 zł brutto za 

ocenę jednego biznesplanu i posiadają wymagane wykształcenie i doświadczenie. 

 

7. W postępowaniu uczestniczyli:  

1.Piotr Sadłocha 

2.Sławomir Miechowicz 

3.Anna Wolna 

8. Osoba sporządzająca protokół: Sławomir Miechowicz  

9. Data sporządzenia protokołu:08.08.2017 r.  

10.  Podpis osoby sporządzającej protokół:  

 

 

ZATWIERDZAM  

 

 

…………………………………………. 

 

 


