
Wrocław, dnia 08.11.2017 

 

Protokół wyboru wykonawcy w ramach 

zapytania ofertowego 1/DDZ/2017. 

 

Kod CPV 85312320-8 usługi doradztwa.  
 
 
I ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiającym jest: 

Fundacja Integracji Społecznej Prom 
Ul. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław 
NIP 897 169 20 16 

II TRYB POSTĘPOWANIA 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności (wg „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-2020”). 

 

III Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta d.s. pracy na podstawie umowy 
cywilno-prawnej dla grupy 45 Beneficjentów projektu, tj osób pochodzących ze społeczności 
romskiej w okresie XI 2017 – II 2019.  

IV Sposób upublicznienia oferty.  

Oferta została opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 
1064478 dnia 26.10.2017 r.  

V Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.  

V Informacja o braku powiązao kapitałowych i osobowych. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta – nie dotyczy. 

VI Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o ile warunki takie były 
stawiane.  

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta – nie dotyczy. 

VII wagi punktowe lub procentowe przypisane do kryteriów oceny oferty i sposób 
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

a) cena za wykonanie opisanego w zapytaniu przedmiotu zamówienia. Waga punktowa 50 % 
(K1) 

Za najniższą cenę przyznawane jest 50 punktów, za wyższe kolejno: 40, 30, 20, 10, 0 
punktów. 

b) doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku, tj. asystent ds. pracy w 
projekcie/działaniu skierowanym do Romów mieszkających na terenie Dolnego Śląska – 
minimum 1 rok w ciągu ostatnich 4 lat. Waga punktowa: 30% (K2) 

Za posiadanie opisanego wyżej doświadczenia tj. minimum 1 rok przyznawane jest 30 
punktów, za doświadczenie 6-11 miesięcy przyznawane jest 15 punktów, za krótsze niż 6 
miesięcy lub jego brak – 0 (zero) punktów.  

c) doświadczenie w pracy w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
którego beneficjentami ostatecznymi byli członkowie społeczności romskiej zamieszkujący na 
terenie Dolnego Śląska - minimum 1 rok w ciągu ostatnich 4 lat. Waga punktowa: 20% (K3) 

Za posiadanie opisanego wyżej doświadczenia tj. minimum 1 rok przyznawane jest 20 
punktów, za doświadczenie 6-11 miesięcy przyznawane jest 10 punktów, za krótsze niż 6 
miesięcy lub jego brak – 0 (zero) punktów.  

Punkty przyznane za wszystkie powyższe kryteria są sumowane, do realizacji wybrana będzie 
oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów wg wzoru: 

K – łączna punktacja danej oferty 

K= K1+K2+K3 

VII Informacja o wybranej ofercie 

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta, nie został wybrany Wykonawca.  

Zatwierdzili:  

Janusz Balkowski – prezes Zarządu 

Paweł Czuba – skarbnik 


