
 
 

 
 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W związku z zakończeniem postepowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie przez zespół 

autorów modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodów w branży 

motoryzacyjnej, Zamawiający Polska Izba Motoryzacji, realizująca projekt nr POWR.02.15.00-00-

1019/18, reprezentowana przez komisję w składzie: 

1. Monika Gołoś (Przewodniczący) 

2. Ewa Rosik 

3. Magdalena Szczypińska  

Dokonał otwarcia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi będącej 

przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2018 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe 

dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do 

postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.). 

I. Warunki udziału w postępowaniu 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwaną w dalszej części: PZP, ustawą 

PZP). 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki udziału w 

postępowaniu wymagane w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2). 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 

2 musi wskazać informacje potwierdzające spełnianie opisanych wymagań. Zamawiający zastrzega 

możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający 

jednoznaczną ocenę spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych przez Zamawiającego.  

Wykonawca podpisując formularz ofertowy (Załącznik nr 1) oświadcza spełnienie warunków opisanych 

w Załączniku nr 2 

Zamówienie publiczne nie może być udzielone: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

 
 

 osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Do upływu terminu składania ofert 07.11.2018 r. złożono następujące oferty: 

Autorzy modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu grupy zawodów diagnostyka i 

mechanika pojazdowa 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto 

Oferta 1 Mariusz Szymańczak 
Radom 

6720,00 

Oferta 2 Artur Gontarz 
Zamość 

5500,00 

Oferta 3 Wojciech Baranowicz 
Mikołów 

7840,00 

Oferta 4 Henryk Grzesiński 
Tomaszów Lubelski 

7840,00 

Oferta 5 Jarosław Kuligowski 
Przemyśl 

7840,00 

Oferta 6 Dariusz Stępniewski 
Iłża 

7840,00 

Oferta 7 Marcin Marek Kowalik 
Krzaki 

7840,00 

Oferta 8 Maria Kauza  
Osiek 

7840,00 

Oferta 9 Jan Palacz  
Wieleń 

7728,00 

Oferta 10 Sylwester Kluj 
Gliwice 

7840,00 
 

Oferta 11 Artur Kowalski 
Pleszew 

7728,00 

Oferta 12 Dariusz Kowalczyński 
Sieradz 

7840,00 

Oferta 13 Piotr Szałek 
Wola Mrokowska 

7840,00 



 
 

 
 

Oferta 14 Bogusław Satława 
Częstochowa 

7840,00 

Oferta 15 Piotr Mikuła 
Gniezno 

7840,00 

Oferta 16 Mirosław Tomasz Melnyczok 
Drawsko Pomorskie 

7840,00 

 

Autorzy modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu grupy zawodów blacharstwo i 

lakiernictwo samochodowe 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna cena brutto 

Oferta 1 Krzysztof Jerzy Ligoń 
Warszawa 

3920,00 

Oferta 2 Dariusz Stępniewski 
Iłża 

3920,00 

Oferta 3 Mariusz Szymańczak 
Radom 

3920,00 

Oferta 4 Łukasz Szarama 
Otyń 

3920,00 

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełnili warunek dotyczący braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych (złożyli oświadczenie o braku ww. powiązań). Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

II. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w terminie. Oferty będą oceniane w II etapach: 

Etap I: Badanie i ocena w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

W etapie I Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej. 

 

Etap II: Ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej: 



 
 

 
 

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu. W celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe. 

• Cena (C): 

Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru: 

C = (Cn / Co) x 40 

gdzie: 

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 

Co – cena (brutto) oferty ocenianej 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Końcowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

• Kryteria merytoryczne (KM): 

W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający będzie weryfikował spełnienie kryteriów 

merytorycznych przez każdego z autorów, w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 2 do 

zapytania ofertowego, który dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. 

załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia kryteriów. Pod uwagę będą 

brane następujące elementy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kryteria obowiązkowe Wypełnia komisja 

rekrutacyjna 

Minimum dwuletnie doświadczenie, po 2012r. na stanowisku nauczyciela w 
zasadniczej szkole zawodowej/ technikum/ szkole policealnej lub instruktora 
praktycznej nauki zawodu, w zawodzie/ zawodach wchodzących w skład 
danej branży motoryzacyjnej 

TAK/NIE 

Obsługa pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)           TAK/NIE 

Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem internetowej platformy Moodle 
bądź równoważnej 

TAK/NIE 

 

Dodatkowe punkty kandydat może uzyskać, spełniając kryteria:  

Kryteria dodatkowe: 
doświadczenie i kompetencje kandydata 

Możliwe do 
uzyskania punkty 

Wykształcenie kierunkowe zgodne z zawodem, w którym opracowany 
będzie modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu  

Proszę podać nazwę uczelni/ kierunek studiów/szkoły/ rok ukończenia/ 

10 pkt 

 
 

Udział w szkoleniach z zakresu kształcenia zawodowego w okresie ostatnich 
5 lat 

1 szkolenie – 1 pkt 
2 szkolenia – 2 pkt 
3 szkolenia – 3 pkt 
4 szkolenia – 4 pkt 
5 szkoleń – 5 pkt 
(max 5 pkt) 

Doświadczenie przy opracowywaniu: 
 

 podstaw programowych kształcenia w zawodach 

 programów nauczania 

 suplementów 

1 doświadczenie – 
1 pkt 
2 doświadczenia  – 
2 pkt 
3 doświadczenia – 
3 pkt 
4 doświadczenia – 
4 pkt 
5 doświadczeń – 5 
pkt 
(max 5 pkt) 

 
 

Współpraca z przedstawicielami rynku pracy w organizacji/realizacji 
praktycznej nauki zawodu 

1 przykład – 1 pkt 
2 przykłady – 2 pkt 
3 przykłady – 3 pkt 
4 przykłady – 4 pkt 
5 przykładów – 5 
pkt 
(max 5 pkt) 



 
 

 
 

Doświadczenie we współpracy pomiędzy szkołą zawodową, a 
przedstawicielami rynku pracy w zakresie organizacji staży i praktyk 

zawodowych dla uczniów w okresie ostatnich 6 lat. 

1 przykład – 1 pkt 
2 przykłady – 2 pkt 
3 przykłady – 3 pkt 
4 przykłady – 4 pkt 
5 przykładów – 5 
pkt 
(max 5 pkt) 

 
 

Tworzenie materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i/lub praktycznej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

1 przykład – 1 pkt 
2 przykłady – 2 pkt 
3 przykłady – 3 pkt 
4 przykłady – 4 pkt 
5 przykładów – 5 
pkt 
(max 5 pkt) 

 
 

Udział w opracowywaniu informatorów do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 

1 przykład – 1 pkt 
2 przykłady – 2 pkt 
3 przykłady – 3 pkt 
4 przykłady – 4 pkt 
5 przykładów – 5 
pkt 

(max 5 pkt) 

Wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie 

5 pkt 

Pełnienie funkcji egzaminatora egzaminu zawodowego 1 raz – 5 pkt 
2 razy – 10 pkt 
(max 10 pkt) 

Udział w standaryzacji materiałów egzaminacyjnych  

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Końcowy wynik powyższego 

działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

Zamawiający sporządzi ranking ofert w oparciu o ustalone wyżej kryteria.  

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + KM.   

Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego 

etapie bez podawania przyczyny. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców 

wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

 

 

 



 
 

 
 

 

OFERTY PODLEGAJĄCE KRYTERIOM OCENY OFERT: 

Autorzy modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu grupy zawodów diagnostyka i 

mechanika pojazdowa 

lp Nazwa i adres 
Wykonawcy 

kwota brutto Cena Kryteria 
merytoryczne 

Łączna liczba 
punktów 

1 Mariusz Szymańczak 
Radom 

6720,00 32,74 53,00 85,74 

2 Artur Gontarz 
Zamość 

5500,00 40,00 52,00 92,00 

3 Wojciech Baranowicz 
Mikołów 

7840,00 28,06 21,00 49,06 

4 Henryk Grzesiński 
Tomaszów Lubelski 

7840,00 28,06 28,00 56,06 

5 Jarosław Kuligowski 
Przemyśl 

7840,00 28,06 24,00 52,06 

6 Dariusz Stępniewski 
Iłża 

7840,00 28,06 51,00 79,06 

7 Marcin Marek Kowalik 
Krzaki 

7840,00 28,06 45,00 73,06 

8 Maria Kauza  
Osiek 

7840,00 28,06 56,00 84,06 

9 Jan Palacz  
Wieleń 

7728,00 28,47 60,00 88,47 

10 Sylwester Kluj 
Gliwice 

7840,00 
 

28,06 36,00 64,06 

11 Artur Kowalski 
Pleszew 

7728,00 28,47 60,00 88,47 

12 Dariusz Kowalczyński 
Sieradz 

7840,00 28,06 30,00 58,06 

13 Piotr Szałek 
Wola Mrokowska 

7840,00 28,06 31,00 59,06 

14 Bogusław Satława 
Częstochowa 

7840,00 28,06 25,00 53,06 

15 Piotr Mikuła 
Gniezno 

7840,00 28,06 20,00 48,06 

16 Mirosław Tomasz 
Melnyczok 
Drawsko Pomorskie 

7840,00 28,06 22,00 50,06 

 

 

 



 
 

 
 

 

Autorzy modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu grupy zawodów blacharstwo i 

lakiernictwo samochodowe 

lp Nazwa i adres Wykonawcy Kwota brutto Cena Kryteria 
merytoryczne 

Łączna liczba 
punktów 

1 Krzysztof Jerzy Ligoń 
Warszawa 

3920,00 3920,00 32,00 72,00 

2 Dariusz Stępniewski 
Iłża 

3920,00 3920,00 55,00 95,00 

3 Mariusz Szymańczak 
Radom 

3920,00 3920,00 53,00 93,00 

4 Łukasz Szarama 
Otyń 

3920,00 3920,00 21,00 61,00 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia trwało do 07.11.2018 r. do godz. 16.00 

W związku z zakończoną procedurą postępowania o udzielenie zamówienia, za najkorzystniejsze oferty 

wybrano 

Autorzy modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu grupy zawodów blacharstwo i 

lakiernictwo samochodowe 

lp Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Kwota 
brutto 

Cena Kryteria 
merytoryczne 

Łączna liczba 
punktów 

1 Krzysztof Jerzy Ligoń 
Warszawa 

3920,00 3920,00 32,00 72,00 

2 Dariusz Stępniewski 
Iłża 

3920,00 3920,00 55,00 95,00 

3 Mariusz Szymańczak 
Radom 

3920,00 3920,00 53,00 93,00 

4 Łukasz Szarama 
Otyń 

3920,00 3920,00 21,00 61,00 

Autorzy modelu programów realizacji praktycznej nauki zawodu grupy zawodów diagnostyka i 

mechanika pojazdowa 

Lp Nazwa i adres 
Wykonawcy 

kwota brutto Cena Kryteria 
merytoryczne 

Łączna liczba 
punktów 

1 Wojciech Baranowicz 
Mikołów 

7840,00 28,06 21,00 49,06 

2  Henryk Grzesiński 
Tomaszów Lubelski 

7840,00 28,06 28,00 56,06 

3  Maria Kauza  
Osiek 

7840,00 28,06 56,00 84,06 

4 Jan Palacz  
Wieleń 

7728,00 28,47 60,00 88,47 



 
 

 
 

5 Artur Kowalski 
Pleszew 

7840,00 28,47 60,00 88,47 

6 Mirosław Tomasz 
Melnyczok 
Drawsko Pomorskie 

7840,00 28,06 22,00 50,06 

7 Dariusz Kowalczyński 
Sieradz 

7840,00 28,06 30,00 58,06 

8 Bogusław Satława 
Częstochowa 

7840,00 28,06 25,00 53,06 

 

Uzasadnienie wyboru ofert: 

a) oferta jest ważna – nie podlega odrzuceniu 

b) Wykonawca spełnił Warunki udziału w postępowaniu 

c) Oferta uzyskała największą liczbę punktów 

 

Warszaw, dn. 07.11.2018 r. 

 


