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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W 

1. W imieniu Fundacji Edukacyjnej ODiTK dziękuję za złożenie ofert w zapytaniu 
ofertowym 07/2022/ASPE/FEO. Przedmiotem zapytania jest 
szkoleniowo – doradczej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół zatrudniających ASPE oraz przeprowadzenie 
egzaminu dla ASPE 
potrzebami edukacyjnymi 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 
Efektywne polityki publiczn
2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria ofert:

Kryterium  

Cena ofertowa  

Doświadczenie zawodowe 
zamówienia 

 

1) Kryterium 1:Na potrzeby 

Cena ofertowa  = cena jednostkowa za godzinę dydaktyczną szkolenia  
(stacjonarnego lub zdalnego z zależności od części zamówienia) + cena 
jednostkowa za godzinę 
jednostkowa za godzinę dydaktyczną egzaminu

W kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający zastosował wzór: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤

 

2) Kryterium 2: 
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Do wszystkich Wykonawców 
biorących udział w zapytaniu 
ofertowym. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W 
ZAPYTANIU OFERTOWYM 

 

W imieniu Fundacji Edukacyjnej ODiTK dziękuję za złożenie ofert w zapytaniu 
/ASPE/FEO. Przedmiotem zapytania jest 

doradczej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół zatrudniających ASPE oraz przeprowadzenie 
egzaminu dla ASPE w ramach projektu „Asystent ucznia
potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II 

i publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 
Wysoka jakość systemu oświaty 

W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria ofert:

oświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji 

Na potrzeby oceny ofert cenę ofertową oblicza się wg wzoru:

Cena ofertowa  = cena jednostkowa za godzinę dydaktyczną szkolenia  
(stacjonarnego lub zdalnego z zależności od części zamówienia) + cena 
jednostkowa za godzinę dydaktyczną doradztwa zdalnego + cena 
jednostkowa za godzinę dydaktyczną egzaminu. 

W kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający zastosował wzór: 

𝑤 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
 𝑥 80
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wszystkich Wykonawców 
biorących udział w zapytaniu 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W 

W imieniu Fundacji Edukacyjnej ODiTK dziękuję za złożenie ofert w zapytaniu 
/ASPE/FEO. Przedmiotem zapytania jest realizację usługi 

doradczej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół zatrudniających ASPE oraz przeprowadzenie 

w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi 
pilotaż” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków 
2020, Oś Priorytetowa II – 

e dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria ofert: 

Waga 
(%) 

80 %  

20 % 

ofert cenę ofertową oblicza się wg wzoru: 

Cena ofertowa  = cena jednostkowa za godzinę dydaktyczną szkolenia  
(stacjonarnego lub zdalnego z zależności od części zamówienia) + cena 

dydaktyczną doradztwa zdalnego + cena 

W kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający zastosował wzór:  

80 
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Dla części od 1 do 4 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami 
oraz egzaminu: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godzina 
każde) i/lub opracowaniu tekstów o objętości min. 2 stron każdy nagrań 
audio lub filmów o długości minimum 5 minut każde w obszarze 
merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej części 
zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem ter
ofert. 

Punkty w tym kryterium 
przyznane w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każde zrealizowane 
szkolenie/ wykład i/lub za każdy opracowany tekst, nagranie audio lub film, 
ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt 1, podpunkt 4) oraz 
pkt. 3, podpunkt 3) Zapytania ofer

Dla części od 5 do 6 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami 
oraz egzaminu: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godziny 
każde) w obszarze merytorycznym 
(w wybranej części zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert,

Punkty w tym kryterium dla ofert złożonych na części od 
przyznane w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każd
szkolenie/ wykład ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt.5, 
podpunkt 2) Zapytania ofertowego.

W kryterium „Doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji włączającej” 
Zamawiający zastosował wzór:

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

3. Zbiorcze zestawienie ofert:

Nazwa wykonawcy 

Część 1: 

Magic Pencil Wiesława 
Zwierzchowska 

Ośrodek Psychoterapii i 
Edukacji Izabela Derewicz 
Czupryniak 

Katarzyna Sirak 
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Dla części od 1 do 4 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami 
: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godzina 
każde) i/lub opracowaniu tekstów o objętości min. 2 stron każdy nagrań 
audio lub filmów o długości minimum 5 minut każde w obszarze 
merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej części 
zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem ter

w tym kryterium dla ofert złożonych na części od 1 do 4 
przyznane w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każde zrealizowane 
szkolenie/ wykład i/lub za każdy opracowany tekst, nagranie audio lub film, 
ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt 1, podpunkt 4) oraz 
pkt. 3, podpunkt 3) Zapytania ofertowego. 

Dla części od 5 do 6 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami 
: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godziny 
każde) w obszarze merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia 
(w wybranej części zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, 

Punkty w tym kryterium dla ofert złożonych na części od 
przyznane w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każd
szkolenie/ wykład ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt.5, 
podpunkt 2) Zapytania ofertowego. 

W kryterium „Doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji włączającej” 
Zamawiający zastosował wzór: 

𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Spełnienie 
warunku 
udziału w 
zapytaniu 

Ocena ofert 

Spełnia 

Wykonawca otrzymał: 
w kryterium I: 80 pkt. 
w kryterium II: 20 pkt. 
Łącznie: 100 pkt. 

Edukacji Izabela Derewicz - Spełnia 

Wykonawca otrzymał: 
w kryterium I: 53,33
w kryterium II: 20 pkt. 
Łącznie: 73,33 pkt.

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 
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Dla części od 1 do 4 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami 
: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godzina 
każde) i/lub opracowaniu tekstów o objętości min. 2 stron każdy nagrań 
audio lub filmów o długości minimum 5 minut każde w obszarze 
merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej części 
zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

dla ofert złożonych na części od 1 do 4 zostały 
przyznane w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każde zrealizowane 
szkolenie/ wykład i/lub za każdy opracowany tekst, nagranie audio lub film, 
ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt 1, podpunkt 4) oraz 

Dla części od 5 do 6 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami 
: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godziny 
wskazanym w przedmiocie zamówienia 

(w wybranej części zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

Punkty w tym kryterium dla ofert złożonych na części od 5 do 6 zostały 
przyznane w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każde zrealizowane 
szkolenie/ wykład ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt.5, 

W kryterium „Doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji włączającej” 

𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦
 𝑥 20 

Wykonawca otrzymał:  
0 pkt.  
0 pkt.  

Wykonawca otrzymał:  
53,33 pkt.  

0 pkt.  
pkt. 

– nie 
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Elżbieta Czapiewska 

FORUM ROZWOJU 
REGIONALNEGO Sp. z o.o.

Część 2: 

Katarzyna Sirak 

Magic Pencil Wiesława 
Zwierzchowska 

Elżbieta Czapiewska 

Ośrodek Psychoterapii i 
Edukacji Izabela Derewicz 
Czupryniak 

FORUM ROZWOJU 
REGIONALNEGO Sp. z o.o.

Część 3: 

Ośrodek Psychoterapii i 
Edukacji Izabela Derewicz 
Czupryniak 

Katarzyna Sirak 

Elżbieta Czapiewska 

Natalia Lach 

Ośrodek Psychoterapii i 
Edukacji Izabela Derewicz 
Czupryniak 

FORUM ROZWOJU 
REGIONALNEGO Sp. z o.o.

Część 4: 
FORUM ROZWOJU 
REGIONALNEGO Sp. z o.o.

Część 5: 

Magic Pencil Wiesława 
Zwierzchowska 
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Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Sp. z o.o. 
Nie spełnia 

Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Edukacji Izabela Derewicz - Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Sp. z o.o. 
Nie spełnia 

Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Edukacji Izabela Derewicz - Spełnia 

Wykonawca otrzymał: 
w kryterium I: 80 pkt. 
w kryterium II: 20 pkt. 
Łącznie: 100 pkt. 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Edukacji Izabela Derewicz - Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Sp. z o.o. 
Nie spełnia 

Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Sp. z o.o. 
Nie spełnia 

Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Spełnia 

Wykonawca otrzymał: 
w kryterium I: 80 pkt. 
w kryterium II: 20 pkt. 
Łącznie: 100 pkt. 
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– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

Wykonawca otrzymał:  
w kryterium I: 80 pkt.  
w kryterium II: 20 pkt.  

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

Wykonawca otrzymał:  
w kryterium I: 80 pkt.  
w kryterium II: 20 pkt.  
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Ośrodek Psychoterapii i 
Edukacji Izabela Derewicz 
Czupryniak 

Elżbieta Czapiewska 

Wielkopolska Szkoła 
Skutecznej Nauki WSSN 
Małgorzata Skoryna 

Natalia Lach 

FORUM ROZWOJU 
REGIONALNEGO Sp. z o.o.

Część 6: 

Wielkopolska Szkoła 
Skutecznej Nauki WSSN 
Małgorzata Skoryna 

Magic Pencil Wiesława 
Zwierzchowska 

FORUM ROZWOJU 
REGIONALNEGO Sp. z o.o.

 

4. Oferty najkorzystniejsze złożyli Wykonawcy:
1) Część 1: 

- Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska
- Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz 

2) Część 2: brak ofert
3) Część 3: Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz 
4) Część 4: brak ofert
5) Część 5:  

- Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska
- Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz 

6) Część 6: brak ofert–
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Edukacji Izabela Derewicz - Spełnia 

Wykonawca otrzymał: 
w kryterium I: 53,33 pkt. 
w kryterium II: 20 pkt. 
Łącznie: 73,33 pkt.

Nie spełnia Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Sp. z o.o. 
Nie spełnia 

Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Sp. z o.o. Nie spełnia 
Oferta odrzucona –
podlegała ocenie 

Oferty najkorzystniejsze złożyli Wykonawcy: 

Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska. 
Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz -Czupryniak

Część 2: brak ofert – postępowanie unieważniono. 
Część 3: Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz 
Część 4: brak ofert– postępowanie unieważniono. 

Wiesława Zwierzchowska. 
Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz -Czupryniak

– postępowanie unieważniono. 
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Wykonawca otrzymał:  
w kryterium I: 53,33 pkt.  
w kryterium II: 20 pkt.  
Łącznie: 73,33 pkt. 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

– nie 

Czupryniak. 

Część 3: Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz – Czupryniak 

Czupryniak. 


