
	  

	  

	  

PROTOKÓŁ  WYBORU WYKONAWCY 

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
DOTYCZĄCEGO: 

świadczenia poradnictwa prawnego w zakresie prawno-formalnych aspektów tworzenia, 
funkcjonowania i  l ikwidowania spó łdzielni socjalnych 

w ramach projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz 
stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". 

 

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
nr postępowania: 2/SS/2014 
 
1. Przedmiot postępowania: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie poradnictwa prawnego w zakresie: 
- prawno-formalnych aspektów zakładania, funkcjonowania i likwidowania spółdzielni socjalnych 
- możliwych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi 
- tworzenia lokalnych i regionalnych sieci wsparcia spółdzielczości socjalnej. 
Dodatkowo w ramach świadczenia tej usługi: 
- sporządzanie i weryfikacja dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. działań 
- opracowywanie pytań i odpowiedzi (FAQ) ww. zakresie do umieszczania na www projektu, w 
gazecie wydawanej w ramach projektu. 
 
Usługa ta ma być świadczona w wymiarze śr. 40 godz./mies. (w zależności od zgłaszanego 
zapotrzebowania na porady). 
Osoba świadcząca ww. poradnictwo prawne w zakresie tej usługi będzie także przygotowywać dokumenty 
potwierdzające wykonanie usługi (wypełnianie karty porady oraz karty czasu pracy – w skali danego 
miesiąca). 
Porady mogą być świadczone on-line (przez komunikator internetowy), mailowo, listownie, telefonicznie, 
osobiście – po wcześniejszym zgłoszeniu (do biura projektu) przez osoby zainteresowane zapotrzebowania 
na udzielenie porady. 
W porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego będą wybierane pytania, zagadnienia do opracowania 
jako FAQ i umieszczenia na www projektu, jak i w gazecie wydawanej w ramach projektu. 
Rozliczenia wykonanej usługi będą dokonywane na podstawie protokołu obioru w skali miesiąca. 
 
2. Informacja o potencjalnych wykonawcach, do których wys łane zosta ło zapytanie 
ofertowe: 
Zapytanie ofertowe wysłano do następujących podmiotów: 
1) dr Piotr Grzebyk 
2) Barbara Godlewska-Bujok 



	  

	  

	  

3) Michał Raczkowski 
 
3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 
Zapytanie ofertowe wywieszono w dniu 24.07.2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.ozrss.pl). 
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego wywieszono w dniu 24.07.2014 r., 04.08.2014 r., 06.08.2014 r. na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 
4. Termin sk ładania ofert:   
Termin składania ofert oznaczono na dzień: 06.08.2014 r., do godz. 15.00. 
 
5.  Kryterium oceny ofert – waga: 
Cena ofertowa brutto – 100% 
 
6. Wykaz ofert,  które wp łynęły do Zamawiającego: 
 
Oferta nr 1 – Barbara Godlewska-Bujok – osoba fizyczna (forma papierowa) 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 31.07.2014 r. 
Cena oferty brutto: 80,00 zł brutto/godz. 
 
Oferta nr 2 – GIW, Grzegorz Wojtanowski (wersja elektroniczna) 
61-608, Poznań 
ul. Błażeja 30e 
mail: Grzegorz@fundacjaakme.pl 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 06.08.2014 r., o godz. 15.00 oraz o godz. 15.06 i o godz. 
18.36. 
 
7. Ocena ofert:  
Oferta nr 1  - brak uwag, oferta kompletna. 
Oferta nr 2 - w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie (tj. do 06.08.2014 r., godz. 15.00) 
wpłynęła niepełna oferta (zawierająca załącznik nr 2 i 3, bez załącznika nr 4).  
Pozostałe przesłane przez Oferenta nr 2 oferty (w dn. 06.08.2014 r. po godz. 15.00) nie były brane pod 
uwagę ze względu na przekroczenie terminu składania ofert wskazanego w zapytaniu ofertowym. 
 
8. Wybrana Oferta:  
Nazwa Wykonawcy: Barbara Godlewska-Bujok (osoba fizyczna) 
Cena oferty brutto: 80,00 zł brutto/godz. 
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższy wynik w ramach kryterium oceny (najniższa cena 
ofertowa brutto). 



	  

	  

	  

 
9. Data sporządzenia protoko łu postępowania: 08.08.2014 r. 
10. Osoba prowadząca postępowanie:  
Agnieszka Deja, koordynator projektu 
Data i podpis: 08.08.2014 r., ……………………… 
 
11. Osoba sporządzająca protokó ł:   
Agnieszka Deja, koordynator projektu 
Data i podpis: 08.08.2014 r., ……………………… 
 
12. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Cezary Miżejewski 
Funkcja: Prezes Zarządu 
Data i podpis: 08.08.2014 r., ……………………… 

13.  Za łącznikami do niniejszego protoko łu są :  

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie i sporządzającej protokół o braku 
powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby zatwierdzającej wynik postępowania o braku powiązań 
Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

d) Załącznik nr 4 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego 
e) Załącznik nr 5 – Potwierdzenie upublicznienia wyjaśnień do zapytania ofertowego. 

	  
 


