
 
Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!” 

realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

                           

1 

Dotyczy postępowania nr X/ŻAM/TIE/2016/2 

Łódź dnia 02.09.2016 

PROTOKÓŁ Z WYBORU 
najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności 

W dniu 15 sierpnia 2016 r. Fundacja „Projekt: Aktywność” wraz z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich 
rozpoczęło procedurę wyboru na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na: 

Część 2 - przeprowadzeniu zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia 
Maluszka” w Łodzi dla 15  dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 
Część 3 - przeprowadzeniu zajęć rozwijających mowę w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi dla 
15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 
Część 4 - przeprowadzeniu zajęć z rytmiki w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci 
w wieku od 1 do 3 lat.  
 
w żłobku AKADEMIA MALUSZKA 

w ramach Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do 

pracy!” 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, na Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov oraz wysłano 

za pomocą poczty elektronicznej do następujących podmiotów: 

 sensdance_oliwia@interia.pl, 

 info@babyenglishcenter.pl, 

 karolinagladys10@gmail.com, 

 nataliaokla@onet.eu, 

 

 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 23 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00. 

 

 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 

b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

c) Agata Król – Sekretarz. 

http://www.tie.com.pl/
https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov/
mailto:sensdance_oliwia@interia.pl
mailto:info@babyenglishcenter.pl
mailto:karolinagladys10@gmail.com
mailto:nataliaokla@onet.eu
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 Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową: 

Dla części 2: 
     

Nazwa oferenta Kwota za 
godzinę brutto 

[PLN]  

Termin i sposób 
dostarczenia oferty 

Baby English Center Natalia Karwowska, ul. 28 

Pułku Strzelców Kaniowskich 69, 90-558 Łódź 

55,00  

mailowo 23.08.2016 r. 

w terminie  

Katarzyna Zientalska-Kalita Finansus 

Ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź 

40,00 osobiście 23.08.2016 r. 

w terminie 

Anna Pierewoj Ośrodek nauczania Języków 

Obcych „Języki Świata”, ul. Sienkiewicza 49, 15-

002 Białystok 

75,00 mailowo 23.08.2016 r. 

w terminie 

Dla części 3: 
     

Nie wpłynęła żadna oferta. 

Dla części 4: 
     
     

Nazwa oferenta Kwota za 
godzinę brutto 

[PLN]  

Termin i sposób 
dostarczenia oferty 

Emilia Zielińska, 99-350 Ostrowy, 

Ostrowy 42 

55,00  

osobiście 23.08.2016 r. 

w terminie 

 

 Kryteria oceny: 

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

1) kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 1 (słownie: jedną) 
godzinę (60 min) świadczenia zadań objętego  niniejszym zamówieniem (dla każdej 
części osobno) – waga kryterium: 100% (max 100 pkt); 

1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę (60 
min)  realizacji zadań objętego niniejszym zamówieniem (odpowiednio dla każdej części 
zamówienia) dla 15 dzieci w Żłobku Akademia Maluszka” otrzyma najtańsza oferta.  

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 
(w ofertach podlegających ocenie) 

 x 100 pkt 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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2. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę  
jako suma punktów z oceny kryterium 1 . Oferta na realizację zamówienia może uzyskać 
maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
 

 Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016 r. Po otwarciu ofert 

Komisja postanowiła: 

 dla części 4 wyłonić wykonawcę, który spełnił kryteria obligatoryjne i złożył 

ofertę na kwotę nie przekraczającą kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie tej części zamówienia – najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani 

Emilia Zielińska i otrzymała maksymalną liczbę punktów - 100; 

 dla części 3 z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnił postępowanie; 

 dla części 2 z uwagi na braki formalne we wszystkich złożonych ofertach, 

Zamawiający w dniu 29 sierpnia 2016 r. wezwał wykonawców do 

uzupełnienia ofert do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00: 

 

1. Pani Natalia Karwowska do oferty nie załączyła, zgodnie z pkt. 5 rozdz. VI 

zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016/2 z dnia 15.08.2016 

r. aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej – tego samego dnia został dostarczony 

mailowo wymagany dokument. 

 

2. Pani Katarzyna Zientalska-Kalita do oferty nie załączyła, zgodnie z pkt. 5 

rozdz. VI zapytania ofertowego nr  X/ŻAM/TIE/2016/2 z dnia 15.08.2016 

r. aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej – w dniu 30.08.2016 r. dostarczono 

wymagany dokument; 

 

W załączniku nr 1.2 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016/2 z 

dnia 15.08.2016 r. brakowało podpisu pod pkt. VI., VII., VIII. i IX. 

Proszono o wyjaśnienia lub złożenie ponownie formularza z 

uzupełnionymi podpisami – w dniu 30.08.2016 r dostarczono ponownie 

załącznik nr 1.2 z uzupełnionymi podpisami; 

 

W załączniku nr 3b do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016/2 z 

dnia 15.08.2016 r. wskazano na posiadanie 3 - letniego doświadczenia 

w pracy z dziećmi do lat trzech, natomiast załączone dokumenty nie 

potwierdzają 36 miesięcznego doświadczenia. Proszono o wyjaśnienie 

lub złożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane 

doświadczenie – w dniu 30.08.2016 r. dostarczono wyjaśnienia dotyczące 

posiadanego doświadczenia. 
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3. Pani Anna Pierewoj nie załączyła, zgodnie z pkt. 5 rozdz. VI zapytania 

ofertowego nr  X/ŻAM/TIE/2016/2 z dnia 15.08.2016 r. aktualnego 

wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej – do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 nie uzupełniono 

oferty. 

 

W załączniku nr 3a oraz 3b do zapytania ofertowego 

nr X/ŻAM/TIE/2016/2 z dnia 15.08.2016 r. widniał podpis Pani Anny 

Pierewoj , która podpisała się w imieniu lektora Pani Moniki 

Artsiewicz, Poproszono o przedstawienie upoważnienia do 

reprezentowania ww. lektora  – do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 nie 

uzupełniono oferty. 

 

Zgodnie z pkt. 3b rozdz. VI zapytania ofertowego 

nr  X/ŻAM/TIE/2016/2 z dnia 15.08.2016r.  w załączniku nr 3b 

do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016/2 z dnia 15.08.2016 r. 

wskazano, że lektor posiada 3 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi 

do lat trzech, natomiast nie załączono dokumentów potwierdzających 

36 miesięczne doświadczenia lektora. Poproszono o wyjaśnienie lub 

złożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane 

doświadczenie – do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 nie uzupełniono 

oferty. 

 

 

 W dniu 02.09.2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji poświęcone części 2 

zamówienia. Po analizie uzupełnień do ofert złożonych do części 2 dokonano oceny 

ofert, które spełniły kryteria obligatoryjne: 

 

Nazwa i adres Oferenta 

 

Kryterium 

Cena brutto 

Razem 

liczba 

punktów 

Baby English Center 

Natalia Karwowska, ul. 28 

Pułku Strzelców 

Kaniowskich 69, 90-558 

Łódź 

72,73 pkt. 72,73 pkt. 

Katarzyna Zientalska-

Kalita Finansus Ul. 

Łagiewnicka 54/56, 91-463 

Łódź 

100 pkt. 100 pkt. 
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Najkorzystniejszą ofertą dla części 2 okazała się oferta Pani Katarzyny Zientalskiej-Kality. 

 

  Zamawiający postanowił powtórzyć procedurę dla części 3. 

 

Protokół sporządziła: Agata Król  

 Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 

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

3. Sekretarz…………………………. 

 


