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Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" informuje, że w odpowiedzi na: Zapytanie 08/KIS/2020 na usługę 

świadczenia indywidualnego wsparcia psychologicznego uczestnikom Klubu Integracji Społecznej „Darzybór” w 

ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+  

wpłynęły oferty następujących potencjalnych wykonawców: 

1. Radosław Stec Bliskie Pomoce. Edukacja i Terapia – data wpływu:  25.09.2020 rok, oferta spełniała 
wymogi formalne,  

2. Monika Kampioni - Zawadka – data wpływu: 22.09.2020 rok, oferta spełniała wymogi formalne,  

3. Fundacja Psychocenter – data wpływu: 24.09.2020 rok, oferta nie spełnia wymogów formalnych: brak 
oświadczeń o doświadczeniu w prowadzeniu psychologicznego wsparcia indywidualnego oraz o niekaralności, 
oferta wykluczona z dalszego postepowania ze względu na braki formalne 

4. Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” - data wpływu: 24.09.2020 rok, oferta spełniała 
wymogi formalne, 

5. Aleksandra Polaszewska - data wpływu: 22.09.2020 rok, oferta spełniała wymogi formalne, 

6. Projekt HR Aleksandra Skarburska - data wpływu: 22.09.2020 rok, oferta spełniała wymogi formalne, 

 

Oferty został ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów,  

jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena brutto * 100% 100 pkt 

*Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi. 

Punkty za kryterium „cena” zostały obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 

punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie. 

Otrzymana punktacja przedstawia się następująco (100 punktów: najniższa oferowana cena): 

 

LP Dane wykonawcy Punkty 

1. 
Radosław Stec Bliskie Pomoce. Edukacja i Terapia 100,00 

2. 
Monika Kampioni - Zawadka 96,38 

3.  
Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” 67,19 

4.  
Aleksandra Polaszewska 53,00 

5.  
Projekt HR Aleksandra Skarburska 84,12 

Najniższą cenę zaproponował Radosław Stec Bliskie Pomoce. Edukacja i Terapia 
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Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi  

w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana cena nie przekraczała założonej w budżecie zadania „Zaproszenie do 

aktywności”. 

 

Sporządził:  

Magdalena Borowiec 


