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Departament 

Rozwoju Regionalnego 

Załącznik nr 4 do 

Zarządzenia nr 

29/2021 z dnia 12 

maja 2021 r. 

 

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 

udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. złotych 

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację 

zadania: 

Opracowanie ekspertyzy pn. „Ramy finansowe Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030 ”.  

I. Pełna nazwa Zamawiającego: 

Województwo Podkarpackie 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w załączniku nr 1 do 

Protokołu z czynności postępowania. 

III. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto): 

1. wartość netto: 28 455,29 zł słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt pięć złotych 29/100), co stanowi równowartość 6 665,10 euro (do 

wyliczenia przyjęto stały kurs euro w wysokości 4,2693 zł, ustalony przez 

Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453),  

2. podstawa oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: rozeznanie cenowe 

– poczta elektroniczna, 

3. osoba dokonująca szacowania wartości zamówienia: Paweł Gmyrek 

4. kwota brutto jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacją 

zamówienia: 40 000,00 złotych brutto. 

IV. Wykaz wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty: 
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W dniu 10 września 2021 r. zapytanie ofertowe zostało wysłane drogą elektroniczną 

do następujących podmiotów: 

Lp. Imię i nazwisko Dane kontaktowe 

1 dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR rdkata@ur.edu.pl 

2 prof. dr hab. Janusz Zaleski janusz.zaleski@pwr.edu.pl; 

3 dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK kudelkoj@uek.krakow.pl; 

4 prof. dr hab. Jacek Zaucha jacek.zaucha@ug.edu.pl; 

5 dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, 

prof. UG 

k.gawlikowska-hueckel@instytut-

rozwoju.org; 

6 dr inż. Piotr Lenik piotrlenik@vp.pl; 

7 dr hab. Ewa Anna Pancer-Cybulska ewa.cybulska@ue.wroc.pl 

8 dr hab. Waldemar Sługocki  – prof. UZ w.slugocki@wez.uz.zgora.pl; 

9 prof. dr hab. Krzysztof Malik k.malik@po.edu.pl; 

10 Prof. dr hab. Tomasz Grosse 'tgrosse@uw.edu.pl' 

11 prof. WSIiZ dr Wojciech Misiąg wmisiag@wsiz.edu.pl 

Ponadto zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej: 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-

euro/5639-opracowanie-ekspertyzy-pn-ramy-finansowe-regionalnej-strategii-

innowacji-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2021-2033  

V. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę: 

1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. 

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 

VI. Ocena złożonych ofert, z punktu widzenia kryteriów określonych przez 

Zamawiającego:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy: 

Kryterium I: 

Cena ofert – 

znaczenie – 

40 % 

Kryterium II: 

Program 

szkolenia i 

obszary ryzyka 

jego realizacji – 

znaczenie - 60% 

Ilość 

otrzymanych 

punktów w 

łącznej ocenie 

oferty 

1 

Wyższa Szkoła 

Informatyki i 

Zarządzania 

40 26 66 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5639-opracowanie-ekspertyzy-pn-ramy-finansowe-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2021-2033
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5639-opracowanie-ekspertyzy-pn-ramy-finansowe-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2021-2033
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5639-opracowanie-ekspertyzy-pn-ramy-finansowe-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2021-2033
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Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy: 

Kryterium I: 

Cena ofert – 

znaczenie – 

40 % 

Kryterium II: 

Program 

szkolenia i 

obszary ryzyka 

jego realizacji – 

znaczenie - 60% 

Ilość 

otrzymanych 

punktów w 

łącznej ocenie 

oferty 

ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów 

 

VII. Wskazanie wybranej oferty: 

Oferta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w Kryterium II: 

Podejście metodyczne uzyskała 26 pkt. W związku z tym, iż oferta nie uzyskała min. 

30 pkt. została odrzucona jako oferta, która nie gwarantuje osiągnięcia 

w wystarczającym stopniu celu przedmiotu zamówienia (nie gwarantuje prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia). Postępowanie zostało unieważnione.   

Protokół sporządził: 

Pracownik merytoryczny 

Data, czytelny podpis: 

7.10.2021 

Paweł Gmyrek 

 

Wnioskodawca: 

Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Regionalnego 

Data, czytelny podpis: 

7.10.2021 

Paweł Wais 

 

Kierownik Zamawiającego: 

Data, czytelny podpis: 

7.10.2021 

Z up. Zarządu Województwa 

Podkarpackiego  

Lesław Majkut 

Sekretarz Województwa  

Dyrektor Departamentu 

Organizacyjno-Prawnego 

 


