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Kielce, 03 stycznia 2019 r. 

 
 

PROTOKÓŁ Nr 2. 
 
 

Protokół z wyboru oferty na dostawę materiałów szkoleniowych na warsztaty społeczne w 
postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto w ramach 
RPO w ramach projektu „Kwalifikacja + staż = nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołą 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy 
ul. Jagiellońskiej 109A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 
priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18.  
 
Rozpatrzenia ofert dokonała Komisja w składzie: 
 
1. Anna Bochenek 
2. Monika Szafraniec 
3. Agnieszka Woźniak 
 
Zapytanie upubliczniono na stronie internetowej WSEPiNM.  
 
W odpowiedzi otrzymano trzy oferty od: 

 

 - RWP Romuald Włodzimierz Pieczonka, 25-324 Kielce, ul. Rolna 8, 

- Centrum Książki „WIEDZA” Zdzisława Tracz, 25-804 Kielce, ul. Paderewskiego 19/25, 

- Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, 25-702 Kielce, ul. Stokowa 7. 

 

Oferty mieszczą się w budżecie przewidzianym na realizację zadania. 

W/w firmy nie są powiązane z WSEPiNM ani osobowo, ani kapitałowo. 

 

Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena 100 %. 

 

Ocena punktowa ofert: 

- RWP Romuald Włodzimierz Pieczonka – 100 pkt. 

- Centrum Książki „WIEDZA” Zdzisława Tracz – 87 pkt. 

- Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara -  73  pkt.  
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Złożone oferty są kompletne, spełniają wymogi określone w postępowaniu dotyczącym zakupu z dnia 

14 grudnia 2018 r. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma RWP Romuald 

Włodzimierz Pieczonka została wybrana na realizację dostawy materiałów szkoleniowych na 

warsztaty społeczne: 

 

- pendrive 16 Gb  –  172 szt. 
- notes-organizer - 172 szt. 
- torba  –  172 szt. 
- długopis  –  172 szt. 
 

w ramach projektu „Kwalifikacja + staż = nowe możliwości”” realizowanego przez Wyższą Szkołę 

Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego na podstawie umowy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18. 

 

 


