
 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

           Szczecin, 10.07.2017  r. 
 

Protokół dot. wyboru materiałów szkoleniowych  
 

Tytuł projektu: ”Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno - 

zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” 

Źródło finansowania: Środki projektu:  

Zadanie 4 – REALIZACJA SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH, poz. 28 – 

Materiały szkoleniowe (m.in. teczka, notes, długopis) dla uczestników 

szkolenia (klauzule społeczne) 

 

Szacowana kwota brutto z tytułu  

realizacji zamówienia w zł:   

480,00 zł 

 

 

1. W związku z zamówieniem dot. wyboru pakietów szkoleniowych (m.in. notes, długopis oraz segregator), zapytanie ofertowe 

skierowano w formie pisemnej (e-mail) następującym podmiotom: Unipormotion Magdalena Kosobucka, BUTTERFLY AGENCJA 

REKLAMOWA AGNIESZKA BOROWY, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Sempre Art 

s.c., Drukarnia CMYK, Drukarnia SpiroPrint, Eurobuchalter, ELGRAF Leszek Ordon, Westgraph Studio Graficzne i Agencja 

Reklamowa, Poligrafiq – Studio Reklamowe, Bonnum. 

2. Zapytanie ofertowe zawierało informacje dotyczące zakresu rzeczowego zamówienia, sposobu przygotowania i składania ofert. 

W zapytaniu ofertowym określono nieprzekraczalny termin składania ofert do dnia 10.07.2017 roku do godz. 11:00. 

3. W odpowiedzi uzyskano ofertę od następującego podmiotu: 

a. Poligrafiq – Studio Reklamowe - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu, wpłynęła  

w dn. 03.07.2017 r. na kwotę 26,51 zł brutto za komplet. 

4. W związku z ofertą, która znacząco przekracza budżet projektu oferta została odrzucona. 

5. Po uzyskaniu informacji telefonicznej od pracowników pozostałych firm o braku możliwości wykonania pakietów w cenie, którą 

zakłada budżet, zdecydowano o zakupie pakietów szkoleniowych w sklepie z materiałami biurowymi oraz ich oznakowaniu we 

własnym zakresie. 

6. Telefonicznie, w dniach 7-8 lipca 2017 r., uzyskano oferty na pakiety składające się z segregatora, notesu oraz długopisu wraz z 

etui, od następujących firm: 

a. Rakpol sp.j. PHU. Rak W.W. – oferta na kwotę 23,00 zł za komplet; 

b. Toris Ekspres – oferta na kwotę 16,00 zł za komplet; 

c. Eurobuchalter – oferta na kwotę 10,00 zł za komplet. 

4.  Zamówienie po przeanalizowaniu ofert przewiduje się udzielić: Eurobuchalter za najniższą cenę, mieszczącą się w 

założeniach budżetowych. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

                 Koordynator projektu 


