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Krosno, 23 stycznia 2017 r. 
 
 
 

INFORMACJA 
PODKARPACKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ  

w sprawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po 

założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W 
STARCIE” 

 
 Podkarpacka Izba Gospodarcza zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
Nr 1/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po 
założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE” w terminie 
na składanie ofert, tj. do dnia 13.01.2017 r., do biura Podkarpackiej Izby Gospodarczej wpłynęły 
oferty: 
 
1. JOKER GEOSYSTEM sp. z o.o. 
2. Dariusz Łatka 
3. Akademia Rozwoju eCONOMIC 
4. Joanna Baczyńska JB GROUP 
5. Robert Liput 
6. Lucyna Nawrocka 
7. HR Center Marta Majcher 
8. CENTRUM 2000 S.C. Ewa Konieczny, Mariusz Konieczny 
9. WODKLAR Adam Uliasz 
10. besteam Szymon Skublicki 
 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19 stycznia 2017 r. Do czasu otwarcia ofert wszystkie koperty 
pozostały zamknięte. Otwarcia ofert dokonała komisja. 
 
Komisja przystąpiła do pracy nad oceną spełniania kryteriów dostępu do postępowania oraz oceną 
ofert. 
 
Wszyscy oferenci złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
z Zamawiającym. Powiązania, o których mowa powyżej polegają w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Zobowiązali się do samodzielnego wykonania zamówienia, oraz: 
2. Posiadają wykształcenie wyższe, 
3. W ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert:  



 

 
 

Biuro Projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47, e-mail: pig@pigkrosno.pl, 
www.pigkrosno.pl 

 

Strona 2 z 5 

a. posiadają minimum 24 - miesięczne udokumentowane doświadczenie zawodowe jako 
Doradca / konsultant (zgodne z zamówieniem) lub  

b. udokumentowane minimum 300 godz. przeprowadzonego doradztwa (zgodne 
z zamówieniem). 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zlecenia osobiście (jako osoba fizyczna lub 
jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) powinien on zapewnić kadrę, która 
spełnia wymagania określone powyżej. 

 
Podczas oceny kryteriów określonych w pkt VIII ust. 2.1 zapytania ofertowego ustalono, że oferta 
firmy: JOKER GEOSYSTEM sp. z o.o. nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferent 
nie wykazał jednoznacznie, że konsultant / doradcza posiada: minimum 24 - miesięczne 
udokumentowane doświadczenie zawodowe jako Doradca / konsultant (zgodne z zamówieniem) lub 
udokumentowane minimum 300 godz. przeprowadzonego doradztwa (zgodne z zamówieniem). 
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie pkt X ust. 10 zapytania ofertowego. 
 
Oferta firmy CENTRUM 2000 S.C. Ewa Konieczny, Mariusz Konieczny została ostatecznie dopuszczona 
do oceny, pomimo tego, iż Oferent nie wykazał jednoznacznie, że jeden (z dwóch zaproponowanych) 
konsultantów / doradców posiada: minimum 24 - miesięczne udokumentowane doświadczenie 
zawodowe jako Doradca / konsultant (zgodne z zamówieniem) lub udokumentowane minimum 300 
godz. przeprowadzonego doradztwa (zgodne z zamówieniem). Ponieważ jeden z zaproponowanych 
konsultantów / doradców w pełni spełnił kryteria określone w pkt VIII ust. 2.1 zapytania ofertowego 
zdecydowano się ocenić ofertę Oferenta. 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał oceny i wyboru oferty spośród 
Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VIII w oparciu o kryterium wyboru:  
cena oferty (za 1 godzinę zegarową) brutto – 90% 
gotowość świadczenia usług w dni wolne od pracy (sobota i/lub niedziela) – 10% 
 
Zamawiający dokonał oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych 
w ramach kryteriów oceny ofert. 
 
Zamawiający oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem poniższych zasad: 
Punkty za kryterium „Cena oferty (za 1 godzinę zegarową) brutto”  
Najwyższą liczbę punktów tj. 90 – otrzymała oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 
niniejszego zamówienia (za 1 godzinę zegarową pracy), a każda następna według następującego 
wzoru: 
 
                  Cena brutto najtańszej z ofert 
                 ----------------------------------------   x 90 = liczba punktów.   
                    Cena brutto oferty ocenianej 
 
Punkty za kryterium „Gotowość świadczenia usług w dni wolne od pracy” – w przypadku 
zadeklarowania gotowości świadczenia usług doradczych w dniach wolnych od pracy wykonawca 
otrzymał 10 punktów. W przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca nie może się uchylać od 
świadczenia usług w dni wolne od pracy. 
 
Za najkorzystniejszą zostały uznane oferty z największą liczbą punktów. 
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Wykaz złożonych ofert: 
 

WYKAZ OFERT WRAZ Z PRZYZNANYMI PUNKTAMI W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NR 1/ZK/RPO7.3/2016 

Lp. 
Numer 
oferty 

Imię i nazwisko 
oferenta / Nazwa 

firmy 

Oferta spełniła 
wymagania 

formalne 
opisane w 
zapytaniu 

ofertowym 

Oferent spełnił 
wymagania 
określone w 

pkt VIII ust. 2.1 
zapytania 

ofertowego 

"Cena oferty 
(za 1 godzinę 

zegarową) 
brutto" 

Ilość 
zdobytych 
punktów w 

kategorii 
"Cena oferty 
(za 1 godzinę 

zegarową) 
brutto" 

"Gotowość 
świadczenia 
usług w dni 
wolne od 

pracy" 

Ilość 
zdobytych 
punktów w 

kategorii 
"Gotowość 
świadczenia 
usług w dni 
wolne od 

pracy" 

SUMA 
zdobytych 
punktów 

1. 
Oferta nr 
1 

JOKER GEOSYSTEM 
sp. z o.o. 
ul. Fatimska 184/11 
31-831 Kraków 

TAK NIE 60,00 zł 0,00 -- 0 0,00 

2. 
Oferta nr 
2 

Dariusz Łatka 
al. Piłsudskiego 
84/57 
43-600 Jaworzno 

TAK TAK 120,00 zł 43,43 TAK 10 53,43 

3. 
Oferta nr 
3 

Akademia Rozwoju 
eCONOMIC 
Aneta Rozwadowska 
Jachacz 
ul. Dulęby 1/21 
20-357 Lublin 

TAK TAK 153,75 zł 33,89 TAK 10 43,89 
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4. 
Oferta nr 
4 

Joanna Baczyńska JB 
GROUP 
Jawczyce 139D 
32-020 Wieliczka 

TAK TAK 59,04 zł 88,26 TAK 10 98,26 

5. 
Oferta nr 
5 

Robert Liput 
ul. Żółkiewskiego 51 
38-400 Krosno 

TAK TAK 100,00 zł 52,11 TAK 10 62,11 

6. 
Oferta nr 
6 

Lucyna Nawrocka 
ul. Maczka 96A 
38-400 Krosno 

TAK TAK 100,00 zł 52,11 TAK 10 62,11 

7. 
Oferta nr 
7 

HR Center Marta 
Majcher 
Błażowa Górna 144 
36-030 Błażowa 

TAK TAK 110,00 zł 47,37 TAK 10 57,37 

8. 
Oferta nr 
8 

CENTRUM 2000 S.C. 
Ewa Konieczny, 
Mariusz Konieczny 
ul. Piłsudskiego 
26A/25 
39-100 Ropczyce 

TAK TAK 89,00 zł 58,55 TAK 10 68,55 

9. 
Oferta nr 
9 

WODKLAR Adam 
Uliasz 
ul. Penara 32 
38-440 Iwonicz-Zdrój 

TAK TAK 58,80 zł 88,62 TAK 10 98,62 

10. 
Oferta nr 
10 

besteam Szymon 
Skublicki 
ul. Chrobrego 120 
38-400 Krosno 

TAK TAK 57,90 zł 90,00 TAK 10 100,00 
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W wyniku oceny ofert do realizacji zamówienia wybrano następujących wykonawców: 
 

WYKONAWCY WYBRANI DO REALIZACJI ZLECENIA 

Lp. 
Numer 
oferty 

Imię i nazwisko oferenta 
/ Nazwa firmy 

Ilość zdobytych 
punktów w 

kategorii "Cena 
oferty (za 1 

godzinę 
zegarową) 

brutto" 

Ilość zdobytych 
punktów w 

kategorii 
"Gotowość 

świadczenia usług 
w dni wolne od 

pracy" 

SUMA zdobytych 
punktów 

Uzasadnienie wyboru 

1. 
Oferta nr 
10 

besteam Szymon 
Skublicki 
ul. Chrobrego 120 
38-400 Krosno 

90,00 10 100,00 

Oferent spełnił wymagania formalne 
udziału w postępowaniu, a jego oferta 
uzyskała najlepszy łączny wynik 
punktowy, kwalifikujący do zlecenia 
zamówienia. 

2. Oferta nr 9 
WODKLAR Adam Uliasz 
ul. Penara 32 
38-440 Iwonicz-Zdrój 

88,62 10 98,62 

Oferent spełnił wymagania formalne 
udziału w postępowaniu, a jego oferta 
uzyskała najlepszy łączny wynik 
punktowy, kwalifikujący do zlecenia 
zamówienia. 

 
 
 

 


