
 
 

 
Biuro Projektu: Integruj się z Nami - kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 

 
ul. Wielkopolska 32/1 
70-450 Szczecin 
tel. 91 82 999 44 
can@twk.szczecin.pl  
www.twk.szczecin.pl/can 

 

  Szczecin, dnia 30.05.2017r.  

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 5/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):  

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

 

2. Zamówienie obejmuje:  

1. Asystent osoby niepełnosprawnej podczas zajęd wsparcia pomocniczego w aktywizacji społeczno - 

zawodowej (1 etat x 7 miesięcy). 

2. Asystent osoby niepełnosprawnej podczas szkoleo informatycznych (1 etat x 5 miesięcy). 

 

W dniu 30 maja 2017:  Pan Tomasz Mucharski – Koordynator Projektu dokonał rozpoznania  cenowego, na 

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

5/CAN/2017. Do dnia 30 maja 2017 roku wpłynęło łącznie 4 oferty na asystenta osoby niepełnosprawnej .  

 

1. Katarzyna Kęszycka – asystent osoby niepełnosprawnej  

oferowana cena:  2 950 zł/h. (brutto/godzinę), Posiada doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. W załączeniu oferta. 
 

2. Anna Storek – działacz społeczny, animator osoby niepełnosprawnej 
oferowana cena: 2 930,00  zł/h. (brutto/godzinę), Posiada doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. W załączeniu oferta. 

 
3. Marta Wolska – asystent osoby niepełnosprawnej 

oferowana cena: 3 000 zł/h. (brutto/godzinę), Posiada doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. W załączeniu oferta. 
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Zestawienie i ocena ofert:  

A. Asystent osoby niepełnosprawnej  

Lp. Podmiot/osoba 
Minimalne wymagania 

Spełnia/ nie spełnia 

Oferta cenowa brutto 

za 1 miesiąc 

1 Katarzyna Kęszycka Spełnia  (CV) 2 950,00 zł 

2 Anna Storek Spełnia  (CV) 2 930,00 zł 

3 Marta Wolska Spełnia  (CV) 3 000,00 zł 

 

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku proponuje wybrad ofertę Pani Anny 

Storek (2930,00 zł). Pani Anna Storek zgodziła się na wynagrodzenie 2 927,64 zł, które jest 

zgodne z budżetem projektu. Ponad to Pani Katarzyna Kęszycka oraz Marta Wolska 

również zgodziły się na wynagrodzenie 2 927,64 zł. Te dwie osoby będą brane w przypadku 

zadania Asystent osoby niepełnosprawnej podczas szkoleo informatycznych (1 etat x 5 

miesięcy). W pierwszej kolejności zaproszona do współpracy zostanie Pani Katarzyna 

Kęszycka, a Pani Marta Wolska będzie pierwszą osobą na liście rezerwowej. 

 

Tomasz Mucharski 


