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Projekt współfinansowany zę środkóW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRoToKoŁ
z dnia 18 lutego 2013 roku,

ze Spotka n ia Kom isj i we ryfikacyj nej ofe rentÓw powoła nej

Zarządzeniem Nr 412013 Dyrektorazdnia 10 stycznia2013 roku,

dotyczącej naboru pracowników do realizacji projektu

,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę''.

Komisia w składzie:

1. Lila Pławińska - przewodniczący _ dyrektor,

2. Zbigniew Kaczor - członek - kierownik gospodarczy,

3. Anna Badowska - członek - specjalista ds. sekretariatu,

4. Joanna Żywarska * członek - głowny specjalista ds. kadr.

Stwierdza, co następuje;

Zamawiający na podstawie naboru pracowników do projektu ,,Mam

zawod i kwalifikacje - mam pracę'' orazz zapytaniem ofeńowym nr 712013^/VND -
POKL.09.02.00 - 32 - 044112 z dnia 21 stycznia 2a13 roku, ktÓre zostało ogłoszone

na stronie internetowej szkoĘ o składanie ofert dotyczących naboru pracownikow do

realizacji projektu.

1. W projekcie na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji i monitorowania została
przeznaczona kwota brutto 1.000,00 PLN

Wpłynęły 3 (trzy) oferty:

1. Joanna WoŹniak, wartoŚć

kwoty brutto 1.200,00 PLN.

2. lzabella de Weyher, zamieszkała w Szczecinie ul. Stołczyńska 101, wańośÓ

kwoty brutto 1.000,00 PLN,

3. Malwina Kowalczyk Droczyńska, zamieszkała W Szczecinie ul. ofiar

oświęcimia 16129, wańość ofeńy brutto 1.500,00 PLN.

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-760 szczecin ul. BataIionów Chłopskich tl5
telffax : *48-9l-46-1Ż-)7 9 www: ceogr.edu.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofeń stwierdza:

r ofeńa nr'l - uzyskała liczbę punktóW (83'33) zgodnie z kryterium oceny ofeń

określonych W zapytaniu ofeńowym,

O oferta nr 2 - uzyskała nĄwyŻszą liczbę punktow (100) zgodnie z kryterium

oceny ofert określonych w zapytaniu ofeńowym oraz nĄniŻszącenę brutto,

o ofeńa nr 3 - uzyskała liczbę punktow (66,66) zgodnie z kryterium oceny ofeń

określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wybrał oferenta nr 2

2. W projekcie na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń została przeznaczona

kwota brutto 1.000,00 PLN

Wpłynęły 3 (trzy) ofeńy:

1. Bogumiła Żurek, w Szczecinie ul' Śwista cza 1716, wartoŚÓ ofeńy

brutto 500,00 PLN (za 20godzin),

2. Joanna Zywarska, zamieszkała w Szczecinie ul" Grzymińska 2814, wartośc

ofeńy brutto 1 .1 00,00 PLN,

3. Elzbieta Wyka, zamieszkała w Szczecinie ul' Piechoty 11/2, wartość oferty

brutto 500,00 PLN (za 20 godzin).

Zamawiający informuje, Że po przeanalizowaniu wymaganej dokumentacji złozonych

ofeń stwierdza:

. oferta nr 1 - uzyskała nĄwyŻszą liczbę punktow (100) zgodnie z kryterium

oceny ofeń określonych w zapytaniu ofertowym oraz najnizszą cenę brutto,

o oferta nr 2 * uzyskała liczbę punktow (90,90) zgodnie z kryterium oceny ofeń

określonych w zapytaniu ofeńowym,

o oferta nr 3 _ uzyskała nĄv,tyŻszą liczbę punktÓw (100) zgodnie z kryterium

oceny ofeń określonych w zapytaniu ofeńowym oraz najniŻszącenę brutto'

Zamawia)ący wybrał oferenta nr 1 i nr 3 (2x20 godzin _ stanowiący cały etat).

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-760 szczecin ul. Batalionów Chłopskich ll5
telffax : +48-9r-46-tz-37 9 www: ceogr.edu,pl
zsoggo'd@l'nszczecin.pl
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Projekt współfinansowany ze środkÓW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. W projekcie na stanowisko trenera ds. doradztwa zawodowego została
przeznaczona kwota brutto 2.200,00 PLN

Wpłynęły 3 (trzy) ofeńy:

1' Tomasz Szybowski, zamieszkały w Szczecinie ul. Zakole 55/10, wańość

ofeńy brutto 2.500,00 PLN,

2' Agnieszka Kubiś, zamieszkała w Szczecinie ul' Dzikiej Rozy 14, wartoŚÓ

ofeńy brutto 2.200,00 PLN'

3. Marzena Glinka, zamieszkała W Szczecinie ul. Hrubieszowska 60/8,

wańość oferty brutto 2.200,00 PLN,

Zamawiający informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofert stwierdza:

. oferta nr 1 - uzyskała liczbę punktÓw (88) zgodnie z kryterium oceny ofert

określonyń w zapytaniu ofertowym,

o ofeńa nr 2 _ została odrzucona zgodnie z pkt.V ppkt 2 dotyczący nie

załączenia Wym ag a nyeh doku mentÓw,

o ofeńa nr 3 * uzyskała nĄwyŻszą liczbę punktow (100) zgodnie z kryterium

oceny ofeń określonych w zapytaniu ofertowym oraz nĄniŻszącenę brutto.

Zamawiający wybrał oferenta nr 3'

4. W projekcie na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych została
przeznaczona kwota brutto 3.400,00 PLN

Wpłynęły 4 (cztery) oferty:

1. ''DANEX' Panawas Janusz - ul. Parkowa 14, wartośÓ oferty brutto

3.642,60 PLN,

2. ,,PRlMAcoM.PL' Paweł Kaczmarek _ Szczecin, ul' Swistacza 1gt8,

wartoŚć ofeńy brutto 3.796,10 PLN,

3. ZAPOL'' Dmowski, Sobczyk Społka Jawna _ Szczecin, Al. Piastow 42,

wańoŚÓ oferty brutto 3.037,30 PLN,

4' ,,Fabryka Reklamy lBl'' Sp. z o.o. _ Zielona Góra, ul. Jędrzychowska 46,

wańoŚĆ ofeńy brutto 3.997'50 PLN.

Biuro projektu: ,,Mam zawód ikwalifikacje _ mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodnicze j

7o-76o Szczecin ul. BataIionóW Chłopskich tl5
tel/fax : r48-91-46-12-379 www: ceogr.edu.pl
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Projekt współfinansowany ze środkÓw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawia1ący informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofert stwierdza:

. ofeńa nr 1 * uzyskała liczbę punktow (83'38) zgodnie z kryterium oceny ofeń

określonych w zapytaniu ofeńowym,

o ofeńa nr 2 - uzyskała liczbę punktow (80,01) zgodnie z kryterium oceny ofert

określonych w zapytaniu ofertowym,

. oferta nr 3 - uzyskała najwyŻszą liczbę punktow (100) zgodnie z kryterium

oceny ofeń określonych w zapytaniu ofertowym oraz najniŻszącenę brutto,

o oferta nr 4 - uzyskała liczbę punktow (75,97) zgodnie z kryterium oceny ofeń.

okreŚlonych w zapytaniu ofeńowym.

Zamawiający wybrał oferenta nr 3'

5. W projekcie na stanowisko administratora podstrony internetowej została
przeznaczona kwota brutto 150,00 PLN

Wpłynęły 3 (trzy) oferty:

1' Aleksandra Wierchowicz, zamieszkała w Szczecinie ul. Rubinowa 1Sff,

wańoŚc kwoty brutto 250,00 PLN,

2' Ryszard Myslin, zamieszkały w Szczecinie ul. Słowackiego 13123, wańoŚć

kwoty brutto 150,00 PLN,

3. Jacek Kaczorkiewicz, zamieszkały w Szczecinie ul' Św. Mikołaja 7t1,

wańośÓ kwoty brutto 250,00 PLN.

Zamawiający informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofert stwierdza:

o ofeńa nr 1 - uzyskała liczbę punktow (60) zgodnie z kryterium oceny ofeń

określonych w zapytaniu ofeńowym,

o ofeńa nr 2 - uzyskała najwyzszą liczbę punktow (100) zgodnie z kryterium

oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym oraz najnizszą cenę brutto,

o ofeńa nr 3 - uzyskała liczbę punktow (60) zgodnie z kryterium oceny ofert

okreŚlonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wybrał oferenta nr 2

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-760szczecin ul. Batalionów Chłopskich lt5
tel|fax : + 48-9l-46-1Ż-37 9 www; ceogr.edu.pl
zsograd@.um-szezeein+l
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I

DYBsAI(TOR
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Biuro proi€ktu: ,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczei
7o-76o Szczecin ul. Batalionów Chłopskich lt5
telffax : +48_9t_46ł2_379 Www: ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.p I
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