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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

RR-IV.052.67.2021.AO Rzeszów, 2022-03-14 

Departament Rozwoju Regionalnego 

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 

udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 tyś. złotych 

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania: 

Kompleksowa organizacja dwudniowego szkolenia w zakresie skutecznego  

i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji  

w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. 

I. Pełna nazwa Zamawiającego: 

Województwo Podkarpackie 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa polegająca na kompleksowej organizacji dwudniowego szkolenia w zakresie 

skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji  

i negocjacji w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych  

w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 

przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

III. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto): 

1. wartość netto:  23 408,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiem złotych 

00/100, co stanowi równowartość 5255,97  euro (do wyliczenia przyjęto stały kurs 

euro w wysokości 4,4536 zł, ustalony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

w obwieszczeniu z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 

równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 poz.11) 

2. podstawa oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: rozeznanie cenowe – 

poczta elektroniczna, 

3. osoba dokonująca szacowania wartości zamówienia: Anna Opalińska  

4. kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia: 

32 000,00 złotych. 

IV. Wykaz wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty: 

W dniu 03 marca 2022 r. zapytanie ofertowe zostało wysłane drogą elektroniczną do 

następujących podmiotów: 

1. Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację Iustus,  

ul.  Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów,  

2. Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, ul. Książąt Lubomirskich 4, 

37-700 Przemyśl,  
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3. „BARiS” Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych, Tajęcina 27U,36-002 Tajęcina 

Ponadto postępowanie zostało upublicznione na stronie internetowej: 

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

euro/5843-kompleksowa-organizacja-dwudniowego-szkolenia-w-zakresie-

skutecznego-i-umiejetnego-moderowania-dyskusji-spolecznej-z-wykorzystaniem-

mediacji-i-negocjacji-w-trakcie-prowadzonych-konsultacji  

V. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę: 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena oferty (zł 
brutto) 

Data 
złożenia 

oferty 

Warunki udziału  
w postępowaniu 

Zgodność  
z zapytaniem 

ofertowym 

1. 

„BARiS” Biuro Analiz 
Rynkowych i 
Społecznych, Tajęcina 
27U,36-002 Tajęcina 

18 000,00 zł 11.03.2022 r. spełnia 
Oferta 

prawidłowa 

1. „BARiS” Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych 

Oferta wpłynęła w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia ofert. Cena 

zaproponowana przez oferenta nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizacją zamówienia. 

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 
„BARiS” Biuro Analiz Rynkowych i 
Społecznych, Tajęcina 27U,36-002 
Tajęcina 

40,00 pkt 45,00 pkt 85,00 pkt. 

Wskazanie wybranej oferty: 

Oferta nr 1 „BARiS” Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych, Tajęcina 27U,36-002 

Tajęcina 

Uzasadnienie: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i osiągnęła łącznie 85,00 punktów. 

Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, która spełniła warunki udziału  

w postępowaniu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2021 Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zamówień klasycznych 

o wartości poniżej 130 tys. złotych, Dział III Procedura udzielania zamówień z wyłączeniem 

zastosowania przepisów ustawy o wartości szacunkowej mniejszej niż 50 tys. złotych, §6 ust. 

10, możliwe jest odstąpienie od unieważnienia postępowania w związku z otrzymaniem tylko 

jednej ważnej oferty.  

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5843-kompleksowa-organizacja-dwudniowego-szkolenia-w-zakresie-skutecznego-i-umiejetnego-moderowania-dyskusji-spolecznej-z-wykorzystaniem-mediacji-i-negocjacji-w-trakcie-prowadzonych-konsultacji
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5843-kompleksowa-organizacja-dwudniowego-szkolenia-w-zakresie-skutecznego-i-umiejetnego-moderowania-dyskusji-spolecznej-z-wykorzystaniem-mediacji-i-negocjacji-w-trakcie-prowadzonych-konsultacji
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5843-kompleksowa-organizacja-dwudniowego-szkolenia-w-zakresie-skutecznego-i-umiejetnego-moderowania-dyskusji-spolecznej-z-wykorzystaniem-mediacji-i-negocjacji-w-trakcie-prowadzonych-konsultacji
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/5843-kompleksowa-organizacja-dwudniowego-szkolenia-w-zakresie-skutecznego-i-umiejetnego-moderowania-dyskusji-spolecznej-z-wykorzystaniem-mediacji-i-negocjacji-w-trakcie-prowadzonych-konsultacji
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Przedłożona oferta świadczy o optymalnym zrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów 

zadania oraz rezultatów jakie Zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji 

zamówienia. 

Oferent przedstawił kadrę posiadającą dużą wiedzę i doświadczenie, co może znacząco 

podnieść poziom świadczonej usługi. Cena zaproponowana przez oferenta nie przekracza 

kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacją zamówienia. 

W związku z powyższym postanawia się rozstrzygnąć postępowanie i wybrać ofertę nr 1 

„BARiS” Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych, Tajęcina 27U,36-002 Tajęcina 

Protokół sporządziła: Anna Opalińska 

Data, czytelny podpis: 

Data: 14.03.2022 r. 

Anna Opalińska 

Wnioskodawca: Paweł Wais  

Data, czytelny podpis: 

Data: 14.03.2022 r. 

Paweł Wais -Dyrektor Departamentu 

Rozwoju Regionalnego 

Kierownik 
Zamawiającego: 

Lesław Majkut 

Data, czytelny podpis: 

Data: 14.03.2022 r. 

Z up. Zarządu Województwa 

Podkarpackiego 

Lesław Majkut - Sekretarz 

Województwa  

Dyrektor Departamentu Organizacyjno-

Prawnego 

Załączniki: 
1. Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy). 
2. Złożone oferty. 
3. Oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami 


