
 

    
 

Warszawa __ lipca 2020 r. 
ZP/07/20 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na 

świadczenie usług eksperta – członka Grupy Doradczej w ramach projektu Szkolenia dla 
pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”: 

CZĘŚĆ A: Świadczenie usług eksperta strony pozarządowej – członka Grupy Doradczej 

(ESP) 

CZĘŚĆ B: Świadczenie usług eksperta reprezentującego sektor transportu zbiorowego: 

kołowy albo kolejowy – członka Grupy Doradczej (ETZ) 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

Oferty najkorzystniejsze w CZĘŚCI A złożyli Wykonawcy: 

1. Polski Związek Głuchych 
ul. Białostocka 4 
03 – 741 Warszawa 

 
2. Altix Sp. z o.o. 

ul. Modlińska 246c 
03 – 152 Warszawa 
 

Uzasadnienie wyboru – Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego, a ich oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny 

ofert. 

 

W części A złożono 9 ofert. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny złożonych ofert. 

  



 

    
 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Liczba punktów 
otrzymanych w 

kryterium: 

Cena za 1 dzień 
pracy Eksperta 

 
Liczba punktów 

otrzymanych w kryterium 
Pozostawanie w stosunku 
pracy lub współpraca na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej, umowy 

wolontariackiej z 
organizacją pozarządową 
reprezentującą interesy 

i/lub prowadzącą działania 
na rzecz osób o 

szczególnych potrzebach, w 
tym osób z 

niepełnosprawnościami 
powyżej okresu 

wymaganego w warunku 
udziału w postępowaniu. 

 
Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium 
W okresie 8 lat przed 

terminem składania ofert 
reprezentowanie środowiska 

osób z 
niepełnosprawnościami 
wyrażone udziałem w 

większej liczbie gremiów 
krajowych i/lub 

międzynarodowych niż 
wymagane w warunku 

udziału w postępowaniu. 

Liczba punktów otrzymanych w 
kryterium 

Posiadanie doświadczenia w 
realizacji działań na rzecz osób 
o szczególnych potrzebach, w 

tym osób z 
niepełnosprawnościami, 

zwłaszcza osób 
niepełnosprawnych: ruchowo, z 

dysfunkcją słuchu, mowy, z 
niepełnosprawnością 

intelektualną, ze schorzeniami 
psychicznymi powyżej 

doświadczenia wymaganego w 
warunku udziału w 

postępowaniu. 
 

 
Łączna liczba 
otrzymanych 

punktów 

1. 
Krzysztof Wostal - osoba 
fizyczna 

48 0 15 5 68 

2 

Fundacja Kulawa 
Warszawa 

ul. Herbu Oksza 25/138 
02 – 495 Warszawa 

48,98 0 10 10 68,98 

3. 

Polski Związek Głuchych 

ul. Białostocka 4 
03 – 741 Warszawa 

48,98 15 15 10 88,98 

4. 

Altix Sp. z o.o. 

ul. Modlińska 246c 
03 – 152 Warszawa 

60 15 15 0 90 



 

    
 

5. 

Centrum Integracji i 

Rozwoju Agata Spała 
ul. Książkowa 9F/714 

03 – 134 Warszawa 

48,98 5 5 10 68,98 

6. 

Ferment Lena Rogowska – 
Lewandowska 

ul. Konotopska 3/27 
02 – 496 Warszawa 

48 15 10 0 73 

7. 

Fundacja Integracja 

ul. Dzielna 1 
00 – 162 Warszawa 

48,78 15 15 10 88,78 

9. 

Fundacja Kultury Bez 

Barier 
ul. Kopernika 30/514 

00-336 Warszawa 

--- --- --- --- --- 

10. 

Fundacja Kultury Bez 
Barier 

ul. Kopernika 30/514 
00-336 Warszawa 

--- --- --- --- --- 

 



 

    
 

 

Ofertę najkorzystniejszą w CZĘŚCI B złożył Wykonawca: 

Piotr Czarnota (osoba fizyczna) 

 

Uzasadnienie wyboru – jedyna oferta złożona w postępowaniu. Przedmiotowa oferta spełnia 

wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawcy, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofercie w kryteriach oceny ofert. 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Liczba punktów 
otrzymanych w 

kryterium: 

Cena za 1 dzień 
pracy Eksperta 

 
Liczba punktów 
otrzymanych w 

kryterium 
Pozostawanie w 
stosunku pracy z 
przewoźnikiem 

świadczącym usługi 
transportu 
zbiorowego 

kołowego albo 
kolejowego m.in. w 
miastach średnich 
(liczących od 20 
tys. do 99 tys. 

mieszkańców) i w 
miastach dużych 

(liczących co 
najmniej 100 tys. 

mieszkańców) 
powyżej okresu 
wymaganego w 

warunku udziału w 
postępowaniu. 

 
Liczba punktów 
otrzymanych w 

kryterium 
Posiadanie 

doświadczenia w 
prowadzeniu 

działań 
adresowanych do 

pracowników 
obsługujących 

osoby o 
szczególnych 
potrzebach, w 

tym osoby 
z niepełnosprawn

ościami (np. 
opracowane 
procedury, 

przeprowadzone 
szkolenia) 
powyżej 

doświadczenia 
wymaganego w 
warunku udziału 
w postępowaniu. 

 
Łączna liczba 
otrzymanych 

punktów 

8. 
Piotr Czarnota – 

osoba fizyczna 
60 0 10 70 
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