Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia
Lp
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Zamawiający

Fundacja Startup Hub Poland
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Nazwa
zamówienia

Project manager ds. administracyjnych / administrator dokumentacji
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Wartość
szacunkowa
zamówienia

Powyżej 50 tysięcy PLN (około 60 tysięcy)
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Przedmiot
zamówienia

Fundacja Startup Hub Poland ogłosiła rekrutację na stanowisko: project managera ds. administracyjnych / administratora
dokumentacji, liczba dostępnych wakatów: 1. Rodzaj umowy: Umowa zlecenie, rozliczenie na podstawie stawki
godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy lub świadczenie usługi na zasadzie firma-firma; w
której specjalista świadczy usługi Zamawiającemu jako jednoosobowa działalność gospodarcza.
Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego).

Wymiar czasu pracy to 160 roboczogodzin (dalej rbg) w ciągu 1 miesiąca, przy czym 1rbg pracy to 60 minut, a pracownik
będzie zatrudniony od 6 września 2018 do 31 grudnia 2019 roku (okres kwalifikowalności na dzień publikacji zapytania już
trwa). Istnieje możliwość zmiany dokładnej daty rozpoczęcia pracy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz modyfikacji czasowego
zaangażowania Zleceniobiorców. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Zleceniodawcą.
W ramach projektu przewidziano realizację zadań pracownika w następującym zakresie:
1) zarządzanie dokumentacją Programu
2) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów formalno - administracyjnych
3) implementację projektu pod kątem formalnym
4) opracowywanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji Programu
5) przygotowanie wniosków o płatność
6) przygotowanie dokumentów do kontro
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Kluczowe daty
do
przeprowadzenia
postępowania

28 sierpnia 2018 - publikacja zapytania
4 września 2018 - zakończenie terminu ważności zapytania
5 września 2018 - otwarcie ofert
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Kryterium oceny
ofert

Kryterium nr 1: Waga - 100%
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą
metodologią:

Przez kryterium „Cena za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta cenę az ze
wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami ze strony Wykonawcy.
Ocena w ramach kryterium „Cen aza 1 godzinę (60 minut) pracy” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / Co*100%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena za 1 godzinę (60 minut) pracy
Co – cena za 1 godzinę (60 minut) pracy zaproponowana
w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena za
1 roboczogodzinę (60 minut) pracy”
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania
ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
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Złożone oferty

Oferta nr 1 - Alona Kozyr, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki działu

Oferta wpłynęła 2 września 2018 roku
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Ocena
złożonych ofert.

Oferta nr 1
Kc=19,85/19,85*100%*100=100pkt
Kryterium nr 1: Waga - 100%
Ocena w ramach kryterium „Cena za 1 godzinę (60 minut) pracy” (Kc) obliczona została na podstawie następującego
wzoru:
Kc = Cn / Co*100%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena za 1 godzinę (60 minut) pracy
Co – cena za 1 godzinę (60 minut) pracy zaproponowana w badanej ofercie
Łączna liczba punktów: 100
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Wybrana Oferta

Alona Kozyr
Oferta została wybrana na podstawie kryterium zawartego w zapytaniu ofertowym. Jest jedyną spełniającą kryteria
ofertą, która uzyskała 100 pkt.
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Skład Komisji
Oceniającej
Oferty

Maciej Sadowski, Kierownik Projektu
Piotr Berta, Kierownik Administracyjny

...................................................

...........................................................

(data sporządzenia protokołu)

(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej);
2) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
3) oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia,
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców.

Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku p
 owiązań z Oferentami
Komisja w składzie:
niniejszym oświadcza o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmami biorącymi udział w procedurze wyboru wykonawcy, rozumianych jako
wzajemne powiązania między tymi firmami, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tych firm lub osobami wykonującymi w
imieniu tych firm czynności związane z przygotowaniem ofert tj. pomiędzy,
……………………………
polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu, co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpisy:

1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ……………………………

