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PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT 

 

do rozeznania rynku z dnia 27 lutego 2017roku 1/02/RPOWM /2017  

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI  

RPWM.02.02.01-28-0094 

 

W dniach 17.02.2017– 08.03.2017roku przeprowadzono wybór wykonawców w trybie 

rozeznania rynku. Rozeznanie dotyczyło realizacji usług w zakresie SZKOLENIA DLA 

NAUCZYCIELI w ramach projektu „ Efektywne techniki nauczania szansą na sukces” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w 

ramach Osi  Priorytetowej: 2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku. 

 

 

I. Informacja o sposobie upublicznienia rozeznania rynku: 

 

Rozeznanie rynku zostało zamieszczone na stronie realizatora projektu: 

 

http://www.szkolazdumka.samorzad.pl/ 

 

II. Wykaz ofert: 

 

Do dnia 08 marca 2017  zostały złożone 2 oferty na realizację zamówienia. Oferty spełniają 

wymogi formalne dotyczące rozeznania rynku. 

 

Poniższa tabela przedstawia ocenę ofert: 

 

1. OFERTA 
 

Nazwa oferenta FIRMA DORADCZO-SZKOLENIOWA 

CONSULTING JULITA ORŁOWSKA-

SZCZEPAŃSKA 89-600 CHOJNICE  

L.p. Przedmiot oferty Oferowana 

cena netto za 

osobę PLN 

Wysokość VAT  

 

Oferowana 

cena   brutto 

za osobę PLN 

1. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Kreatywnego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej”-  20 osób 

x 40 h 

250  zwolniony 250 

2. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Wykorzystanie eksperymentu i metod 

aktywizujących w nauczaniu”  

4 osoby x 6 h. 

250 zwolniony 250 

3. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Metoda projektu jako narzędzie integracji 

międzyprzedmiotowej”-20 osób x 6 h. 

250 zwolniony 250 

http://www.szkolazdumka.samorzad.pl/
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2. OFERTA  

 

Nazwa oferenta PCG EDUKACJA SP. Z.O.O WARSZAWA 

L.p. Przedmiot oferty Oferowana 

cena netto za 

osobę PLN 

Wysokość VAT  

 

Oferowana 

cena   brutto 

za osobę PLN 

1. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Kreatywnego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej”-  20 osób 

x 40 h 

640  zwolniony 640 

2. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Wykorzystanie eksperymentu i metod 

aktywizujących w nauczaniu”  

4 osoby x 6 h. 

1530 zwolniony 1530 

3. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie: 

„Metoda projektu jako narzędzie integracji 

międzyprzedmiotowej”-20 osób x 6 h. 

330 zwolniony 330 

 

 

 
III. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

  

Do wyboru usługi wybrano  ofertę : FIRMY DORADCZO-SZKOLENIOWEJ CONSULTING 

JULITA ORŁOWSKA-SZCZEPAŃSKA 89-600 CHOJNICE. 

  

Zaproponowana cena mieści się w zaplanowanej do wydatkowania na ten cel wysokości 

środków.  

 

IV. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane e-mailem do Oferenta oraz 

zostało upowszechnione na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.szkolazdumka.samorzad.pl/. 

 

 

 

 

Koordynator projektu 

 

Renata Gąsiorek 

 

 

Górowo Iławeckie, 13 marca 2017roku. 

http://www.szkolazdumka.samorzad.pl/

