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Protokół 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą efektywnego 

zarządzania finansami, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Zamawiający

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu projektu "Wzmocnienie kompetencji 

kluczowych  w  zakresie  inicjatywności  i  przedsiębiorczości  wśród  uczniów  szkół  rolniczych 

w Polsce  –  CEKIN",  realizowanego  w ramach  poddziałania  3.3.4  Modernizacja  treści  i  metod 

kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia

1. Wojciech Gregorczyk – Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

2. Artur Rachuba – Koordynator projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie 

inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN"

3. Aneta Fabrykiewicz-Szyszka – Asystentka koordynatora ds. rozliczenia projektu

4. Barbara Płotczyk – Asystentka koordynatora ds. szkoleń i praktyk
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IV. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących potencjalnych wykonawców:

1. Małgorzata Szostkiewicz, Biuro Doradztwa Regionalnego, ul. Dewońska 1/3, 25-637 Kielce

2. Małgorzata Łukasik, ul. Batalionu AK “Karpaty” 1/33, 00-712 Warszawa

3. Henryk Michalski "OPINION" AUDYTORSKIE BIURO RACHUNKOWE, ul. Rejtana 21

05-500 Piaseczno

Zapytania wysłano pocztą 19 sierpnia 2013r. oraz pocztą elektroniczną. 

Zapytanie zostało upublicznione 19 sierpnia 2013r. na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.bip.kcer.pl

V. Zestawienie ofert, które wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego wpłynęły 4 oferty:

1. Oferta nr 1 – Małgorzata Łukasik, ul. Batalionu AK “Karpaty” 1/33, 00-712 Warszawa

data wpłynięcia oferty: 29.08.2013r.

oferowana cena brutto: 28.950,00zł

2. Oferta nr 2 – Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilnas” Sp. z o.o., ul. P.O.W 29/3, 90-248 Łódź

data wpłynięcia oferty: 02.09.2013r.

oferowana cena brutto: 9.348,00zł

3.  Oferta nr 3 – AUDiM – Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław

data wpłynięcia oferty: 02.09.2013r.

oferowana cena brutto: 18.446,31zł

4.  Oferta nr 4 – Biuro Biegłego Rewidenta. Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko

data wpłynięcia oferty: 02.09.2013r.

oferowana cena brutto: 7.933,50zł

VI.  Informacja  o  wagach  punktowych  przypisanych  do  poszczególnych  kryteriów  oceny 

i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt IV zapytania ofertowego, przy wyborze oferty Zamawiający 

kierował się następującymi kryteriami i ich wagą: kryterium cena - waga 100 %

Oferty oceniane były punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi mogła 
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osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty były przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podległa ocenie wg wzoru:

       Wk  - waga  kryterium 

VII. Informacja o ocenie ofert.

Wszystkie  złożone  oferty  spełniają  warunki  określone  w  zapytaniu  ofertowym. Zamawiający 

nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Wszyscy  Wykonawcy  złożyli  oświadczenia  o  braku  powiązań  z  Zamawiającym  –  załączone 

do ofert.  Wszystkie  osoby  wykonujące  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  postępowania 

o udzielenie zamówienia złożyły  oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty – załączone do niniejszego protokołu.

Zestawienie podmiotów/ osób, które złożyły oferty wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Nazwa podmiotu/ Nazwisko osoby
Liczba 

uzyskanych 
punktów

1. Małgorzata Łukasik

ul. Batalionu AK “Karpaty” 1/33, 00-712 Warszawa
27,40

2. Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilnas” Sp. z o.o.

ul. P.O.W 29/3, 90-248 Łódź
84,87

3. AUDiM – Andrzej Dwórnik

ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław
43,00

4. Biuro Biegłego Rewidenta. Danuta Jaworowska

ul. Składowa 10, 19-400 Olecko
100,00

VIII. Wybrana oferta

Jako  najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  nr  4  -  Biuro  Biegłego  Rewidenta.  Danuta  Jaworowska, 

ul. Składowa 10, 19-400 Olecko, oferowana cena brutto: 7.933,50zł
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Uzasadnienie: Biuro  Biegłego  Rewidenta.  Danuta  Jaworowska spełnia  warunki  udziału 

w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, jest ofertą 

najkorzystniejszą  na  podstawie  ustalonego  kryterium  ceny  -  cena  100%,  jest  ofertą  najtańszą 

i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100.

IX. Informacja o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół  z  niniejszego  postępowania  zostanie  rozesłany  do  każdego  Wykonawcy,  który  złożył 

ofertę, zostanie ponadto zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.kcer.pl

X. Załączniki

1. Wysłane zapytania ofertowe, wymienione w pkt IV protokołu, wraz potwierdzeniem wysyłki.

2. Wydruk ogłoszenia, o którym mowa w pkt IV protokołu, zamieszonego na stronie internetowej 

Zamawiającego.

3. Złożone oferty wraz z oświadczeniami Wykonawców o braku powiązań z Zamawiającym.

4.  Oświadczenie  osób  wykonujących  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  postępowania 

o udzielenie zamówienia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Brwinów, 5 września 2013r.

Sporządził:

Koordynator projektu „CEKIN”
Artur Rachuba

Zatwierdził:

Dyrektor KCER
Wojciech Gregorczyk
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