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Dotyczy postępowania nr XVI/TIE/ZDZB/2016 

Łódź dnia 8.06.2016 

PROTOKÓŁ Z WYBORU 

najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności 

W dniu 25 maja 2016 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy na  przeprowadzenie warsztatów 

tanecznych  dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat uczęszczających do dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: 

1. „Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39; 

2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14b. 

w ramach Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa Łódzkiego 2014 – 2020. 

 

 Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.tie.com.pl oraz wysłano mailowo do trzech 

potencjalnych wykonawców: 

 Pani Daria Kamińska, mail: dkaminska@gmail.com; 

  Pani Dominika Kłoda, mail: dominika_kloda@wp.pl; 

 Pani Paulina Rutowicz, mail: paulidanza@poczta.onet.pl; 

 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 2 czerwca 2016 r. do godz. 14:00. 
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 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 

b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

c) Jakub Król – Sekretarz. 

 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 8 czerwca 2016 r. 

 Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową: 

     

Nazwa oferenta Kwota za 

godzinę 

warsztatów 

brutto [PLN]  

Termin i sposób 

dostarczenia oferty 

Dominika Kłoda, ul. K. Miarki 86, 44-203 Rybnik 100,00 Mailowo 02.06.2016 r.  

godz. 13:56 

 

 Kryteria oceny: 

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 

1) kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę  (60 min) realizacji warsztatów tanecznych– waga kryterium: 70% (max 70 pkt); 

2) Program warsztatów tanecznych wraz z harmonogramem 30% (max 30 pkt); 
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Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę realizacji warsztatów tanecznych” otrzyma najtańsza oferta według wzoru (Załącznik nr 

1): Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Program powinien być opisany w postaci konspektu, wg którego będą realizowane warsztaty taneczne.  
Program powinien zawierać co najmniej następujące elementy:  
- proponowany termin - miesiąc/ rok  
- temat warsztatów  
- metody i formy pracy  
- przebieg zajęć  
 
W przypadku kryterium „program” oferta otrzyma następującą liczbę punktów: 

Program nie zawierający wszystkich wymaganych elementów 
 lub nie przekazujący w jasny sposób tematu zajęć    

0 pkt 

Program kompletny, zwierający wszystkie wymagane elementy,  
ale tradycyjny, mało innowacyjny sposób realizacji tematu  

15 pkt 

Program kompletny, innowacyjny sposób realizacji tematu zajęć, wykorzystanie 
urozmaiconych środków dydaktycznych i form pracy 

30 pkt 

 

3. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę jako suma punktów  

z oceny kryterium 1 – 2. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przec inku. 

4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w treści niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 
 x 70 pkt 

cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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 Złożona oferta spełniała kryteria obligatoryjne i otrzymała następującą liczbę punktów: 

Nazwa i adres Oferenta 

 

Kryterium 1  

Cena brutto 

Kryterium 2 

Program 

warsztatów 

Razem 

liczba 

punktów 

Dominika Kłoda, ul. K. 

Miarki 86, 44-203 Rybnik 

70 pkt. 30 pkt. 100 pkt. 

 

 Komisja w wyniku oceny ofert wybrała jako najkorzystniejszą ofertę Pani Dominiki Kłoda, ul. K. Miarki 86, 44-203 Rybnik. 

Protokół sporządził: Jakub Król  

 Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 

2. Zastępca przewodniczącego Komisji…………………………………….. 

3. Sekretarz…………………………. 


