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Kielce, 20 marca 2018  

PROTOKÓŁ Nr 13. 

Protokół z ponownego rozpatrzenia ofert na organizację obozu językowego na terenie Polski w 

postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 50 tys. zł netto w ramach 

RPO w ramach projektu „Masz staż” 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.08.05.01-26-0003/16.  

Rozpatrzenia ofert dokonała Komisja w składzie: 

1. Monika Szafraniec 

2. Włodzimierz Chłopek 

3. Marta Maniara 

Zapytanie upubliczniono na stronie internetowej WSEPiNM oraz w Bazie Konkurencyjności w dniu 

7.03.2018 r.  

W odpowiedzi otrzymano trzy oferty od: 

Oferta nr 1 – Biuro Podróży „Polonia Travel” ul. Zadumana1A lok.39 02-206 Warszawa w dniu 

13.03.2018 r. - oferta mieści się w budżecie przewidzianym na realizację zadania 

Oferta nr 2 - Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107; 30-363 Kraków w dniu 

14.03.2018 r. - oferta mieści się w budżecie przewidzianym na realizację zadania 

Oferta nr 3 - P.H.U. Michał Łatasiewicz ul. Liliowa 31; 26-026 Bilcza w dniu 14.03.2018 r. - oferta 

mieści się w budżecie przewidzianym na realizację zadania 

 

Komisja podtrzymała decyzję o odrzuceniu z postępowania Oferty  nr 2: 

 

Oferta nr 2 – Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107; 30-363 Kraków. Oferta 

Wykonawcy została odrzucona z postępowania, ponieważ nie spełnia wymogów określonych w 

postępowaniu dotyczącym zakupu usługi i nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia tj. ośrodek nie 

spełnia wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz program zajęć nie zawiera 

wycieczek i nie jest dostosowany do wieku uczestników. 
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Wniosek o ponowne rozpatrzenie ofert złożył  Oferent nr 1 - Biuro Podróży „Polonia Travel” w dniu 

16.03.2018 r. Oferent zauważył, że w uzasadnieniu decyzji Komisji o odrzuceniu jego oferty błędnie 

wskazano nie spełnienie wymogu przeprowadzenia dwóch dwugodzinnych bloków 

zajęć edukacyjnych dziennie przez 8 dni. Po ponownym  przeanalizowaniu Komisja stwierdziła, że 

Oferta nr 1 – Biuro Podróży „Polonia Travel” ul. Zadumana1A lok.39 02-206 Warszawa spełnia 

wszystkie wymogi określone w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi: organizacji obozu 

językowego, w tym zawiera wymagane dwa dwugodzinne bloki zajęć edukacyjnych dziennie 

przez 8 dni. 

 

Wyniki rozpatrzenia ofert podlegających ponownemu rozpatrzeniu: 

Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena 100 %. 

 

Ocena punktowa ofert: 

Oferta nr 3 - P.H.U. Michał Łatasiewicz – 100 pkt. 

Oferta nr 1 - Biuro Podróży „Polonia Travel” – 99,06 pkt. 

 

Wybrana oferta P.H.U. Michał Łatasiewicz jest najniższa, kompletna, mieści się w budżecie 

przewidzianym na realizację zadania i spełnia wymogi określone w postępowaniu dotyczącym zakupu 

usługi: organizacji obozu językowego. W/w firma nie jest powiązana z WSEPiNM ani osobowo, ani 

kapitałowo. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma P.H.U. Michał Łatasiewicz 

została wybrana na realizację usługi organizacji obozu językowego na terenie Polski w ramach 

projektu „Masz staż” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. 

prof. Edwarda Lipińskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0003/16. 

 


