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Włoszczowa, dnia 15 sierpnia 2018r.  

 

Protokół z wyboru ofert złożonych  

w ramach zaproszenie do składania oferty cenowej na usługi: 

1. Opracowania i przeprowadzenia zamówień udzielanych w ramach projektu 

2. Prowadzenia rozliczeń finansowych i obsługi księgowej projektu 

3. Nadzoru nad realizacją projektu 

4. Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu 

 

w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie 

jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. 

Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

I. Zamawiający 

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opracowania i przeprowadzenia zamówień udzielanych 

w ramach projektu 
Przedmiotem zamówienia jest usługa „Opracowania i przeprowadzenia zamówień 

udzielanych w ramach projektu”  w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. 

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-

usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 

tym w szczególności: 

− dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur wyboru 

wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku dokonywania zakupu 

produktów, towarów lub usług.  

− opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej, postępowań ofertowych 

(np. zapytań ofertowych, protokołów z wybory wykonawcy, i innych oświadczeń).  

− przygotowywanie umów i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonaniem zadań 

projektowych.    

− współpraca z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie. 

− zapewnienie zgodności prowadzonych działań z dokumentami strategicznymi, budżetem i 

harmonogramem projektu, umową o dofinansowanie.  

− zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z 

wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach RPOWŚ na lata 2014- 

2020, a w szczególności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
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Rodzaj zamówienia: usługi   

Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku 

wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację. 

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

od dnia 31 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 

Procedura prowadzona jest w języku polskim.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− zmiany treści Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,  

− zmiany warunków udzielenia zamówienia przed i po terminie składania ofert,  

− zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy przed i po terminie 

składania ofert,  

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa w pkt.7, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.  

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie 

zostanie ogłoszona niezwłocznie na stronie internetowej, na której zostało umieszczone 

Zapytanie Ofertowe oraz przesłane do Wykonawców, którzy złożyli ofertę przed 

dokonaniem zmiany. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych, wariantowych oraz wariantowych cen.  

W celu zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności oraz przepisami obligującymi 

do ponoszenia uzasadnionych i racjonalnych wydatków, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji cen podanych w ofertach w stosunku do cen rynkowych.       

 

 

2. Prowadzenia rozliczeń finansowych i obsługi księgowej 

projektu 
Przedmiotem zamówienia jest usługa „Prowadzenia rozliczeń finansowych i obsługi 

księgowej projektu” w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa 

dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ 

„Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w 

szczególności: 

− Opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z harmonogramem 

projektu. 

− Kontrola dokumentacji księgowej. 
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− Bieżące rejestrowanie kosztów i przychodów projektu. 

− Rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu. 

− Przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom.    

− Przygotowywanie sprawozdań finansowych.  

− Kopiowanie dokumentów księgowych i innych dokumentów związanych z realizacja 

projektu oraz ich archiwizowanie u Realizatora Projektu.  

− Współpracę z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie. 

− Zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z 

wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach RPOWŚ na lata 

2014- 2020, a w szczególności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

− Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i 

zagrożeniach przy realizacji projektu.  

 

 Rodzaj zamówienia: usługi   

Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku 

wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację. 

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

od dnia 31 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 

Procedura prowadzona jest w języku polskim.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− zmiany treści Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,  

− zmiany warunków udzielenia zamówienia przed i po terminie składania ofert,  

− zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy przed i po terminie 

składania ofert,  

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa w pkt.7, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.  

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie 

zostanie ogłoszona niezwłocznie na stronie internetowej, na której zostało umieszczone 

Zapytanie Ofertowe oraz przesłane do Wykonawców, którzy złożyli ofertę przed 

dokonaniem zmiany. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych, wariantowych oraz wariantowych cen.  
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W celu zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności oraz przepisami obligującymi do 

ponoszenia uzasadnionych i racjonalnych wydatków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji cen podanych w ofertach w stosunku do cen rynkowych 
3. Nadzoru nad realizacją projektu 

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Nadzoru nad realizacją projektu”  w ramach 

projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. 

Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności: 

− nadzór nad realizacją działań merytorycznych w projekcie,  

− nadzór i monitorowanie postępu realizacji projektu dokonywane w celu wykonania 

założonych w projekcie produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów, 

− kontrola przygotowywanej dokumentacji projektowej (np. umowy, oświadczenia, 

protokoły),   

− współpraca z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie, 

− zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z 

wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach RPOWŚ na lata 

2014- 2020, a w szczególności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

− nadzór i kontrola sporządzonych wniosków o płatność, aktualizacji harmonogramów 

płatności.  

− nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywanych obowiązków sprawozdawczych 

i innych wynikających z umowy o dofinansowanie,  

− nadzór i kontrola zmian w harmonogramie, które mają wpływ na zmianę planu 

finansowego projektu,  

− dokonywanie systematycznej kontroli uzyskanych wskaźników i rezultatów,  

− kontakty z Instytucją Zarządzającą.  

 

Rodzaj zamówienia: usługi   

Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku 

wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację. 

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

od dnia 31 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 

Procedura prowadzona jest w języku polskim.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− zmiany treści Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,  

− zmiany warunków udzielenia zamówienia przed i po terminie składania ofert,  
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− zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy przed i po terminie 

składania ofert,  

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa w pkt.7, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.  

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie 

zostanie ogłoszona niezwłocznie na stronie internetowej, na której zostało umieszczone 

Zapytanie Ofertowe oraz przesłane do Wykonawców, którzy złożyli ofertę przed 

dokonaniem zmiany. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych, wariantowych oraz wariantowych cen.  

W celu zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności oraz przepisami obligującymi 

do ponoszenia uzasadnionych i racjonalnych wydatków, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji cen podanych w ofertach w stosunku do cen rynkowych.       

 

 

4. Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu 
Przedmiotem zamówienia jest usługa „Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu 

projektu” w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i 

podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe 

Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w 

szczególności: 

− prowadzenie sprawozdawczości projektu, w tym obsługa systemu informatycznego 

SL2014, 

− monitorowanie postępu realizacji projektu dokonywane w celu wykonania założonych 

w projekcie produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów,  

− współpraca z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie, 

− zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z 

wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach RPOWŚ na lata 

2014- 2020, a w szczególności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

− wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie po uprzednim uzgodnieniu ich z 

opiekunem projektu oraz podmiotem zlecającym zarządzanie,  

− sporządzanie wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu płatności w systemie 

SL2014.  

− prawidłowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i innych wynikających z 

umowy o dofinansowanie,  

− przekazywanie informacji o zmianach w harmonogramie, które mają wpływ na 

zmianę planu finansowego projektu,  
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− dokonywanie systematycznej kontroli uzyskanych wskaźników i rezultatów,  

− kontakty z Instytucją Zarządzającą.  

 

Rodzaj zamówienia: usługi   

Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. Ogonek 

Spółka Jawna. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku 

wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację. 

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

od dnia 31 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 

Procedura prowadzona jest w języku polskim.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− zmiany treści Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,  

− zmiany warunków udzielenia zamówienia przed i po terminie składania ofert,  

− zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy przed i po terminie 

składania ofert,  

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa w pkt.7, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.  

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie 

zostanie ogłoszona niezwłocznie na stronie internetowej, na której zostało umieszczone 

Zapytanie Ofertowe oraz przesłane do Wykonawców, którzy złożyli ofertę przed 

dokonaniem zmiany. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych, wariantowych oraz wariantowych cen.  

W celu zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności oraz przepisami obligującymi 

do ponoszenia uzasadnionych i racjonalnych wydatków, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji cen podanych w ofertach w stosunku do cen rynkowych.       

 

 

 

III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

- strona internetowa: www.nzoznowezycie.pl 

 

IV. Termin składania ofert:  

 

Do dnia 14.08.2018r.   

V. Termin wykonania usługi: 

od dnia 31 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 
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VI. Do dnia 14.08.2018r. wpłynęły następujące  oferty: 

 

1. Opracowania i przeprowadzenia zamówień udzielanych w ramach projektu 

Smart Garden Jarosław Wyrwał, ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa – 

2800,00 zł brutto 

2. Prowadzenia rozliczeń finansowych i obsługi księgowej projektu 

Anna Kaczkowska, ul. Ewina 2A, 29-100 Włoszczowa – 4000,00 zł 

3. Nadzoru nad realizacją projektu 

Zdzisław Ogonek, ul. Ewina 24, 29-100 Włoszczowa – 13 800,00 zł brutto 

4. Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu 
Urszula Jankowska, ul. A. Walerona 13, 28-300 Jędrzejów – 4000,00 zł brutto 

 

 
 

 

 

 

VII Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców: 

 

 

Wszyscy oferenci spełniają udział w postępowaniu. 

 

VIII Ocena sposobu przygotowania oferty: 

 

 

Wszystkie oferty zostały sporządzone w sposób prawidłowy. 

 

VIX Oferty podlegające wykluczeniu  

 

Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu.  

 

X Kryterium wyboru oferty:  

 

 

1. KRYTERIA 

 

CENA – 100% 

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” 

zostanie obliczona wg wzoru: 

Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, gdzie:  

Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę brutto,  

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,  

Cx - cena brutto oferty ocenianej 

 

2. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.  

3. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów. 
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4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również 

zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji 

o zamówieniu. 

 

 

XI  Wybór Wykonawcy  

UZASADNIENIE 

L.p. Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów  

za kryterium - cena 
Łączna liczba punktów 

1. 

Smart Garden Jarosław Wyrwał, 

ul. Mleczarska 11, 29-100 

Włoszczowa 

100 100 

2 
Anna Kaczkowska, ul. Ewina 2A, 

29-100 Włoszczowa 
100 100 

3 
Zdzisław Ogonek, ul. Ewina 24, 

29-100 Włoszczowa 
100 100 

4 

Urszula Jankowska, ul. A. 

Walerona 13, 28-300 Jędrzejów 

 

100 100 

 

 

 

 

 

 

Włoszczowa, 15.08.2018r.                      

………………………                                                                 ……………………..………… 

Miejscowość  i data                                                                  Podpis Zamawiającego  

 

 

  


