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Protokół oceny zapytań ofertowych z dnia 17.10.2014r.
Dotyczy:
wyboru oferenta do przeprowadzenia szkoleń z zakresu :
- Proekologiczne Rozwiązania – szkolenie ogólne w ramach projektu PN. „Budujemy siłę
lubuskich przedsiębiorstw!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet
VIII. Regionalne Kadry Gospodarki , Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie , Podziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr
WND-POKL08.01.01-08.001/14 .
§1
1. Zamawiający, w dniu 02.10.2014r. umieścił zapytanie ofertowe na stronie projektu
http://www.bslp.consultor.pl/
2. Do dnia 08.10.2014r. do godziny 15:00 do siedziby Fundacji Przedsiębiorczość
wpłynęły 3 oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe, obejmujące
wykonanie zamówienia wg. poniższego – zgodnie z założeniami:
założenia:
12 grup Uczestników po 14 godzin = 168 godzin,
Łącznie do przeszkolenia 180 osób – grupy do 15 osób,
Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele - maks. 8h/dzień, w salach wskazanych
przez zamawiającego,
Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. lubuskiego.
Planowany początek szkoleń dla pierwszej grupy: 11-12.10.2014r. z możliwością ew.
zmiany terminu. Szczegółowy harmonogram zajęć dla kolejnych grup szkoleniowych
zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Sposoby produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE - 2h
2. Sposoby produkcji energii cieplnej przy wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej -2h
3. Analiza biopaliw - 2h
4. Wykłady tematyczne - 8h
- korzyści społeczne i środowiskowe wynikające z funkcjonowania biogazowni,
-budowa kolektorów słonecznej, elektrowni wiatrowych, wymienników ciepła,
sterowników, układów sterowania,
- zasada działania i eksploatacja instalacji solarnej, wiatrowej,
- wykonywanie obliczeń potrzebnych przy doborze urządzeń do instalacji solarnej,
wiatrowej,
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Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu (poza
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia) – niniejsze zapytanie nie obejmuje egzaminu
zewnętrznego i certyfikacji.
W ramach szkolenia wszyscy Uczestnicy (+1 dla zamawiającego) otrzymują materiały
szkoleniowe (podręczniki, skrypty), które zapewnia oferent.
II .DODATKOWE WYMOGI
1. O terminie realizacji szkolenia dla danej grupy zamawiający będzie informował
Wykonawcę na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie szkolenia dokumentacji
oznakowanej odpowiednimi symbolami i logotypami projektu oraz zg. z Wytycznymi Dot.
Oznaczania Projektów w Ramach POKL:
a. dziennik zajęć wraz z listą obecności uczestników
b. lista odbioru materiałów szkoleniowych (skryptów i/lub podręczników) zaświadczeń o
ukończeniu szkolenia,
c. potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą kserokopie wydanych
zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
Oferty obejmowały następujące kwoty brutto:
- Tomasz Nowacki , 65-001 Zielona Góra, ul. Zamoyskiego 4A/7, 19.800,00 zł. brutto,
CE2 Centrum Edukacji, ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin,
29.904,00 zł. brutto,
- Zachodnio Pomorski Uniwersytet Technologiczny w szczecinie, Ośrodek Szkoleniowo
Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej, Ostoja 10 , 72-005 Przecław, 78.000,00 zł.
brutto,
- PHU Czysta Energia, Stanisław Kondratiuk, 59-220 Legnica, Pl. Słowackimi 1/307,
24.360,00 zł. brutto,
- Fundacja Planeta, Zakrzów 172, 34-145 Stronie, 34.800,00 zł. brutto,
- Radosław Batóg, ul. Batorego 110/ 2a , Zielona Góra, 25.200,00 zł. brutto,
- Zbigniew Kehlak, Cigacice, ul. Portowa 36 B, 30.000,00 zł. brutto,

Stwierdza się co następuje:
 Oferty zostały złożone na właściwych drukach i podpisane,
 Oferty zostały poddane ocenie według kryterium najniższej ceny
§2
1. W wyniku oceny, dla której kryterium określono najniższą cenę brutto, wygrała
oferta:
- Tomasz Nowacki , 65-001 Zielona Góra, ul. Zamoyskiego 4A/7, 19.800,00 zł. brutto,
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Zamawiający powiadomi telefonicznie w dniu 20.10.2014r. składających oferty
wyniku zapytania ofertowego.
Sporządzili: Artur Stępień
Agnieszka Przybyłła

Zatwierdził: Anita Staszkowian
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