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Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział Wojewódzki w Szczecinie 

ul. Wielkopolska 32/1 

70-450 Szczecin 

NIP: 8511011799 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY – z rozeznania rynku nr 2/CAN/2017 

W związku z realizacją projektu pn. ”Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno - 

zawodowej mieszkaoców województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów 

integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 

 

1. Wspólny Słownik Zamówieo (kod CPV):  

85320000-8 - Usługi społeczne. 

 

2. Zamówienie obejmuje:  

1. Przeprowadzenie spotkao integracyjnych przez socjologa, mających na celu pobudzenie współpracy 

między osobami pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi. 

Łącznie 64 godziny przeprowadzonych spotkao grupowych. 

 

W dniu 5 czerwca 2017:  Pan Tomasz Mucharski – Koordynator Projektu dokonał rozpoznania  cenowego, na 

podstawie ofert cenowych złożonych do Biura zgodnie z ZAPYTANIEM CENOWYM – rozeznaniem rynku nr 

2/CAN/2017. Do dnia 2 czerwca 2017 roku wpłynęło łącznie 4 oferty.  

 
1. Kamila Sitko - socjolog, księgowa  

oferowana cena: 75 zł/h. (brutto/godzinę), 1 rok doświadczenia zawodowego w ramach pracy na 
powyższym stanowisku. Wykształcenie wyższe socjologiczne (ukooczone studia licencjackie). 
Nie posiada doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W załączeniu oferta. 
 

2. Piotr Niciejewski – socjolog, specjalista ds. społecznych 
oferowana cena: 70 zł/h. (brutto/godzinę), doświadczenie 6 lat, posiada doświadczenie w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi. Wykształcenie ukooczone studia socjologiczne na poziomie 
licencjatu i magisterki. W załączeniu oferta. 
 

3. Marcin Niecka – psycholog 
Oferowana cena: 80 zł/h (brutto/godzinę), doświadczenie 2 lata, posiada doświadczenie w 
pracy z osobami niepełnosprawnymi. W załączniku oferta. 

 
 

Zestawienie i ocena ofert:  
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LP Co Coj C Do D ON suma 

1 4800 64 28,00 1 10,83 0 38,83 

2 4480 64 30,00 6 65,00 5 100,00 

3 5120 64 26,00 2 21,67 5 52,67 
 

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku proponuje wybrad ofertę, która uzyskała 

100,00 punktów, tj. ofertę Wykonawcy: 

Piotr Niciejewski 

Cena oferowana przez Wykonawcę: 4 480 zł. brutto, 

(słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt zł. brutto).  

Tomasz Mucharski 


