
 

 

Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Milówka, dnia  13.03.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY   

POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ 

DLA POSTĘPOWANIA NA   

pełnienie funkcji Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Milówka (w okresie od 

marca do grudnia 2017 r.) w ramach projektu pt.: „Razem  w lepszą Przyszłość”, (Zadanie 2 - 

GOPS Milówka), realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w Priorytecie IX, 

Działanie 9.1 – Aktywna integracja – Włączenie społeczne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z okresem realizacji od 01.01.2016 r.  

do 31.12.2017 r. w ramach naboru RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 

 

1. Specyfikacja zamówienia: 
I. Okres świadczenia usługi III.2017r. do XII.2017r. (nie później niż do 31.XII.2017r.); (40 h miesięcznie – 

wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę według stawki za godzinę). Łączny wymiar godzinowy: 400 godziny 

zegarowe. 

II. Miejsce realizacji: na terenie Gminy Milówka oraz powiatu żywieckiego. 

III. Zakres usługi: 

1. Kompleksowe opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie ścieżki reintegracji, rozumianej jako zestaw 

kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa 

lub wykluczenia społecznego.  

2. Analiza, diagnoza, ocena indywidualnego potencjału UP, dobór odpowiednich form wsparcia, w tym niwelowanie 

barier i ograniczeń w dostępie 

3. Przestrzeganie zasad równości szans, w tym równości płci, egzekwowanie od wykonawców usług przestrzeganie 

w/w zasady, w tym jej wdrażanie podczas stosowanych form wsparcia, 

4. Badanie konieczności zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz w przypadku stwierdzenia 

konieczności jego zastosowania – wdrożenie odpowiednich działań w porozumieniu z liderem projektu 

5. Ścisła współpraca z personelem projektu oraz podmiotami wdrażającymi formy wsparcia, ze szczególnym 

uwzględnieniem doradców zawodowych, trenerów pracy, wykładowców itp. 

6. Wsparcie UP w procesie zmierzania do integracji społecznej i wejścia/powrotu na rynek pracy poprzez 

odpowiednią analizę i diagnozę indywidualnego potencjału UP. 

7. Udział w procesie rekrutacji i selekcji UP 

Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym. 

Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

Szczegółowy opis zakresu usług świadczonych w ramach pełnienia funkcji Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej 

oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierać będzie umowa. 

 

 

2. Zapytanie o przedłożono osobiście w dniu  06.03.2017 r.  3  do potencjalnych oferentów  
a) Wioletta Grzyb 

ul. Trakt Cesarski 115 

34-350 Cisiec 

b) Anita Filek 

ul. Zielona 725 

43-378 Rybarzowice 

c) Dorota Juraszek  

ul. Bystry Potok 23  

34-350 Węgierska Górka 
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3. Zapytanie o cenę zostało zamieszczone na stornie internetowej: www.gops.milowka.pl. 
 

4. Termin składania ofert oznaczono na dzień 13.03.2017 r. na  godz. 12:00. 
 

5. Oferty zostały złożone przez: 

 

 

1. Oferta nr 1: 

Wioletta Grzyb 

ul. Trakt Cesarski 115 

34-350 Cisiec 

Zaoferowana  kwota za godzinę: 49,00 zł; łączny koszt za 400h – 19 600,00 zł. 

2. Oferta nr 2:  

Joanna Czernek-Jonkisz 

ul. Kwiatowa 64, 43-512 Bestwina 

Zaoferowana  kwota za godzinę: 49,50 zł; łączny koszt za 400h – 19 800,00 zł. 

3. Oferta nr 3: 

Anita Filek 

ul. Zielona 725 

34-378 Rybarzowice 

Zaoferowana  kwota za godzinę: 51,00 zł; łączny koszt za 400h – 20 400,00zł. 

4. Oferta nr 4:  

Dorota Juraszek  

ul. Bystry Potok 23  

34-350 Cięcina  

Zaoferowana  kwota za godzinę: 50,00 zł; łączny koszt za 400h – 20 000,00 zł. 

 

 

6. Oferty odrzucone: 

Nie dotyczy. 

 

7. Kryteria oceny ofert: 
Najkorzystniejsza cena.  

 

8. Wybrany wykonawca:  
Oferta nr 4:  

Wioletta Grzyb 

ul. Trakt Cesarski 115 

34-350 Cisiec 

Zaoferowana kwota za godzinę: 49,00 zł; łączny koszt za 400h – 19 600,00 zł.  

 

9. Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

• W dniu 13.03.2017 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie i weryfikacja złożonych ofert 

przez w/w Oferentów, 

• Oferty od 1 do 4 zostały złożone w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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• W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy oferty wyłoniony został wykonawca, 

Wioletta Grzyb, ul. Trakt Cesarski 115, 34-350 Cisiec. Oferta złożona przez oferenta była 

najkorzystniejszą z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę, która stanowiła jedynie 

kryterium wyboru ofert wygrywającej.  

 

10. Data sporządzenia protokołu: 13.03.2017 r. 

 

11. Osoba biorące udział w postępowaniu:  

 

Małgorzata Baranowska  – Przewodnicząca Komisji 

Justyna Zarzecka – Zastępca Komisji 

Anna Zawada - Sekretarz 

 

12. Osoba sporządzająca protokół:  

 

Anna Zawada 

 

13. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 

Małgorzata Baranowska  - Kierownik GOPS w Milówce, kierownik projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


