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Białystok, dn. 10.10.2019r. 
 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

w sprawie zamówienia na usługę 
 

na szkoleniowca wspomagającego - prawnika prowadzącego 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 6 - WARSZAWA 

 

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 szkoleniowca wspomagającego moduł prawny na szkoleniu dla kandydatów na Trenerów 

Pracy dla Grupy 6 w Warszawie w Projekcie pn. „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – 

szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)” współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Konkursu 1/2018 

„Szansa – Rozwój - Niezależność” na zadania zlecone na podstawie art. 36 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2019r. zostało zamieszczone na stronie 

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

2 potencjalnych wykonawców: 

1. Pani Monika Zima-Parjaszewska, Warszawa; 
2. Pan Michał Orzechowski, Warszawa. 

Termin składania odpowiedzi określono na 08.10.2019r., 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymano odpowiedzi od 2 wykonawców. 
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Lp. 
Nazwisko, imię  

i adres Wykonawcy 

Data wpływu 
odpowiedzi 

godzina 

Punktacja 
(w pkt) 

Uwagi 

1. 
Michał Orzechowski 
Warszawa 

08.10.2019. 
11:00 100,00  

2. 

AWS 
Adrianna Winnicka-
Siergiejuk 
Białystok 

09.10.2019. 
00:00 

76,35 

Właściwie oferta powinna być 
odrzucona z przyczyn 
formalnych ze względu na 
wpływ po terminie, ale patrząc 
na godzinę wpływu do 
Zamawiającego, wyjątkowo 
została przyjęta. 

 

Najkorzystniejszą ofertę do realizacji zamówienia złożył Pan: 

Michał Orzechowski, Warszawa 

który otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia proponując 

łączną kwotę 800,00 złotych brutto. 

 

 

 

 

Rafał Średziński – Prezes Stowarzyszenia 

Dorota Rutkowska-Roszkowska – Członek Zarządu 

 


