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Protokół z postępowania o udzielenie zmówienia dot.  zapytania ofertowego numer
SZ.264.3.2020.O

na  zakup usługi polegającej na przygotowaniu  i przeprowadzeniu przez psychologa szkoleń
behawioralnych dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat, opracowanie programów szkoleń
oraz  przygotowanie   i przeprowadzenie  szkoleń  przez  psychologa  dla  ich  rodziców  i
personelu przedszkola, w zakresie profilaktyki nadwagi  i otyłości  w ramach projektu „Mam
apetyt na zdrowie - wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości
wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna”,  numer projektu WND-
RPSL.09.02.06-24-054G/19-004,  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa: IX. Włączenie
społeczne; Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:
9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych - konkurs nr naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19. 

CZĘŚĆ OGÓLNA

I.ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o. o.

ul. Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest zakup usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu
przez  psychologa  szkoleń  behawioralnych  dla  dzieci  przedszkolnych  w  wieku  5-6  lat,
opracowanie  programów  szkoleń  oraz  przygotowanie   i przeprowadzenie  szkoleń  przez
psychologa  dla  ich  rodziców  i personelu  przedszkola,  w  zakresie  profilaktyki  nadwagi  i
otyłości   w ramach projektu „Mam apetyt na zdrowie - wdrażanie działań zdrowotnych w
zakresie  profilaktyki  nadwagi  i  otyłości  wśród  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  na  terenie
miasta Jaworzna”,  numer projektu WND-RPSL.09.02.06-24-054G/19-004, realizowanego w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014  –
2020; Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne; Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne; Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych - konkurs nr naboru
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19.

Zgodnie z zamieszczonym w zapytaniu ofertowym nr SZ.264.3.2020.O  opisem przedmiotu
zamówienia 
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III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego.

Zapytanie  ofertowe zostało  w  dniu  28.10.2020r.   zamieszczona  na  stornie
bazakonkurencyjnosci.gov.pl  –  nr  ogłoszenia:  2020-6470-14171  oraz  na  stronie
Zamawiającego:  zlo-jaworzno.pl  .  Zapytanie  ofertowe nie  zostało  przekazane  drogą
elektroniczną  żadnemu z potencjalnych  Wykonawców  :

IV. Tryb udzielania zamówienia.

Proces  wyboru  Wykonawcy  przeprowadzono  w oparciu  o  zasadę  przejrzystej  i  uczciwej
konkurencji oraz zgodnie z przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym  kryteriami wyboru.

Proces oceny został dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert,
w skład której weszli Przewodniczący Komisji i dwóch Członków:

Przewodniczący Komisji: Kamila Kopciak

Członek Komisji: Marzena Czarny

Członek Komisji: Ewelina Kolasa

Posiedzenie Komisji odbyło się po zakończeniu naboru ofert,

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć tylko i wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w sekretaria-
cie Spółki: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. | 43-600 Jaworzno |  ul. Grunwaldzka
235
Termin składania ofert :  od dnia 28.10.2020 r. do dnia 09.11.2020 r.  Oferty złożone po
terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
II. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbyło się dnia 13.11.2019r. w siedzibie Zamawiającego  sala konferencyjna 
Zespołu Lecznictwa Otwartego  Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno                 

Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym  złożone zostały 2 oferty:

Oferent 1: 

Jagoda Bester, ul. Szeroka 25/10, 40-233 Katowice

Oferent nr 2:

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
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III. Oferenci odrzuceni.

Brak ofert odrzuconych

IV. Najkorzystniejsza oferta.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nadesłano 2 ważne oferty, po przeanalizowaniu 
Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1: 

Jagoda Bester, ul. Szeroka 25/10, 40-233 Katowice

Ofertę złożono w terminie i spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w 
zapytaniu ofertowym. 

Wagi punktowe i/lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny:

Lp
.

Nazwa i adres Cena Wykształcenie Doświadczenie Łączna wartość

1 Jagoda  Bester,  ul.

Szeroka  25/10,  40-233

Katowice

50% 30% 20% 100%

2 Ośrodek  Szkolenia

Kursowego  i

Ustawicznego,  ul.

Bronowicka  73,  30-091

Kraków

41% 30% 20% 91%

W związku z powyższym, wyłoniono ofertę złożoną przez Jagodę Bester, ul. Szeroka 25/10,
40-233  Katowice   jako  ofertę  najkorzystniejszą,  tj.  spełniającą  określone  w  Zapytaniu
ofertowym kryteria oceny oraz uzyskującą najwyższą ocenę według kryteriów wyboru.



 


