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Białystok, 19.04. 2019r. 

 
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

w sprawie zamówienia na usługę 
 

na szkoleniowców prowadzących szkolenie dla kandydatów na Trenerów Pracy 

z zakresu Zatrudnienia Wspomaganego w Projekcie 

„Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy 

(edycja II)” 

Grupa 1 - GŁOGÓW 

 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” informuje, iż w wyniku dokonania przez 

Zamawiającego rozpoznania cenowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu  

o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PFRON, Załącznik  

nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 14 tys. euro netto, prowadzonego w celu realizacji zamówienia  

na usługę przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na Trenerów Pracy z zakresu 

Zatrudnienia Wspomaganego dla Grupy 1 w Głogowie w Projekcie pn. „Zatrudnienie 

wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)” 

złożonego w ramach Konkursu 1/2018 „Szansa – Rozwój - Niezależność”, zapytanie 

ofertowe z dnia 11.04.2019r. zostało zamieszczone na stronie internetowej 

http://mydlainnych.pl/informacja-publiczna/zapytania-ofertowe/ i wysłane do 4 potencjalnych 

wykonawców: 

1. Pani Marzena Bałtowska-Jucha; 
2. Pani Monika Zakrzewska; 
3. Pani Małgorzata Gorący; 
4. Pani Grażyna Prusisz. 

Termin składania odpowiedzi określono na 18.04.2019r., 

 

W odpowiedzi na zapytanie, otrzymano odpowiedzi od wszystkich 4 w/w. wykonawców,  

z czego 2 osoby złożyły oferty spełniające wszystkie wymogi formalne i przesłały pełną 

ofertę wraz z wymaganymi załącznikami (1 osoba na szkoleniowca wiodącego, 1 osoba na 

szkoleniowca wspomagającego), natomiast 2 pozostałe osoby wskazały na brak możliwości 

przeprowadzenia szkoleń we wskazanych z zapytaniu ofertowym terminach. 
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Lp. 
Nazwisko i 

imię 
Wykonawcy 

Data wpływu 
odpowiedzi, 

godzina 

Cena 
(w zł) 

Punktacja 
(w pkt) 

Uwagi 

1. 
Bałtowska-
Jucha Marzena 

12.04.2019. 
10:10 

- - 

odrzucona z przyczyn 
formalnych - brak możliwości 
przeprowadzenia szkoleń we 
wskazanych terminach  

2. 
Zakrzewska 
Monika 

12.04.2019. 
12:00 

- - 

odrzucona z przyczyn 
formalnych - brak możliwości 
przeprowadzenia szkoleń we 
wskazanych terminach 

3. 
Prusisz 
Grażyna  

14.04.2019. 
12:29 

7.200,00 100 
Oferta złożona na 
szkoleniowca 
wspomagającego 

4. 
Gorący 
Małgorzata  

18.04.2019. 
9:14 

7.200,00 100 
Oferta złożona na 
szkoleniowca wiodącego 

 

 

Do realizacji zamówienia dla Grupy 1 w Głogowie wybrano na trenera wiodącego Panią 

Małgorzatę Gorący, natomiast na trenera wspomagającego Panią Grażynę Prusisz. 

Obydwie osoby spełniły wszystkie wymogi formalne i przesłały pełną ofertę wraz z 

wymaganymi załącznikami we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie. 

 

 

 

Rafał Średziński – Prezes Stowarzyszenia 

Dorota Rutkowska-Roszkowska – Członek Zarządu 

 


