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Piotrków Trybunalski, dn. 05.01.2022r. 
 
 
 

Protokół z wyboru oferty z zapytania ofertowego nr 8/RPO/9.1.1/2021/ZWP 
 

w trybie rozeznania rynku,  
dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich 

dla uczestników projektu „Zmień własną przyszłość”,  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 
 

ZESTAWIENIE OFERT 
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.1.1/2021/ZWP z dnia 27.12.2021r. dotyczące zrealizowania usługi 
przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników projektu „Zmień własną 
przyszłość” nr RPLD.09.01.01-10-B068/19, wpłynęła oferta: 
 

Nu
mer 
ofer
ty 

Numer identyfikacyjny 
Oferenta 

Data 
złożenia 

oferty/godzi
na złożenia 

oferty 

Rodzaj badania Proponowa
na cena za 1 

badanie i 
orzeczenie 

Liczba 
uczestników 

Wartość 
całkowita 

oferty 

1 O-1/8/RPO/9.1.1/2021/ZWP 03.01.2022r.
/ 

godz. 09:30 

Szkolenie „kierowca prawo 
jazdy kat. C”  

(1 badanie dla 1os.) 
lub 

Szkolenie „kierowca prawo 

jazdy kat. C” i „kwalifikacja 

wstępna przyspieszona” 
(2 badania dla 1os.) 

 
150,00zł 

 
lub 

 
200,00zł 

 
10 

 
 
 

10 

 
1500,00zł 

 
lub 

 
2000,00zł 

 
OCENA OFERT 

 
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr 8/RPO/9.1.1/2021/ZWP z dnia 27.12.2021r. w zakresie sposobu 
oceny ofert - punkt IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT, dokonano następującej oceny, zgodnie ze wzorem: 
Ocena punktowa = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert/ cena brutto badanej oferty) 
x 100: 
 
Numer 
oferty 

Numer identyfikacyjny 
Oferenta 

Rodzaj badania Metodologia 
wyliczenia liczby 

przyznanych punktów 

Liczba 
przyznanych 

punktów 

1 O-1/8/RPO/9.1.1/2021/ZWP badanie kandydatów na szkolenie 
„kierowca prawo jazdy kat. C” 

lub 
badanie kandydatów na szkolenie 

„kierowca prawo jazdy kat. C” 
i „kwalifikacja wstępna przyspieszona” 

 
150,00zł/150,00złx100 

lub 
 

200,00zł/200,00złx100 

 
100,00 

lub 
 

100,00 

 
Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego nr 8/RPO/9.1.1/2021/ZWP z dnia 27.12.2021r. 

http://www.olimp.org.pl/
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KLASYFIKACJA OFERT 

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr  8/RPO/9.1.1/2021/ZWP z dnia 27.12.2021r. w zakresie sposobu 

oceny ofert - punkt IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT, dokonano klasyfikacji ofert, spośród ofert uznanych 
za ważne, spełniających wymogi formalne, zgodnie z ilością uzyskanych punktów, przyznanych zgodnie ze 
wzorem: 

Ocena punktowa = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert/ cena brutto badanej oferty) 
x 100: 

Numer 
oferty  

Numer identyfikacyjny 
Oferenta  

Liczba 
punktów 

1  
O-1/8/RPO/9.1.1/2021/ZWP 100,00 

 
W celu porównania złożonej oferty i stwierdzenia, czy jest konkurencyjna, posłużono się wynikami 
przeprowadzonych zapytań ofertowych w realizowanym, w podobnym okresie, tożsamym projekcie pn. 
„Aktywność nie wyklucza” nr RPLD.09.01.01-10-B103/19.  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/2021/ANW z dnia 01.02.2021r., dotyczące 
przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników projektu, złożono 3 oferty: 

1. Badanie kandydatów na szkolenie „kierowca prawo jazdy kat. B”: 85,00zł, 85,00zł, 190,00zł 
2. Badanie kandydatów na szkolenie „kierowca prawo jazdy kat. C”: 150,00zł, 155,00zł, 190,00zł 
3. Badanie kandydatów na staż zawodowy: 50,00zł, 50,00zł, 80,00zł. 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/RPO/9.1.1/2021/ANW z dnia 19.04.2021r., dotyczące 
przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników projektu, złożono 2 oferty: 

1. Badanie kandydatów na szkolenie „kwalifikacja wstępna przyspieszona”: 100,00zł, 150,00zł 
2. Badanie kandydatów na szkolenie „kierowca prawo jazdy kat. C” oraz „kwalifikacja wstępna 

przyspieszona”: 200,00zł, 200,00zł. 
 
Analizując złożone oferty w ww. zapytaniach, stwierdza się, iż oferta złożona przez Oferenta nr 1 w odpowiedzi 
na zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.1.1/2021/ZWP z dnia 27.12.2021r. w ramach projektu „Zmień własną 
przyszłość” jest ofertą konkurencyjną. 
 
Mając na uwadze powyższe, do realizacji usługi przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń 
lekarskich dla uczestników projektu „Zmień własną przyszłość”, została wybrana oferta nr 1 złożona przez: 
 
Numer identyfikacyjny Oferenta: O-1/8/RPO/9.1.1/2021/ZWP. 
 
Oferta spełnia wymogi zapytania ofertowego nr 8/RPO/9.1.1/2021/ZWP z dnia 27.12.2021r.  
Ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: spełnienie kryteriów oceny i uzyskanie największej liczby 
punktów. 
Wskazane w ofercie kwoty przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników 
projektu są możliwe do realizacji z punktu widzenia limitów założonych w budżecie projektu. 

 
 
 
                ……………………………………………………..………………. 
       podpis beneficjenta oraz pieczęć firmowa 

http://www.olimp.org.pl/

