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PROTOKÓŁ	WYBORU	DO	KONKURSU	OFERT	nr	01/12/2020	
W	związku	 z	 realizacją	 projektu	 pt.	 	„Szkolenia	 praktyczne	 dla	 samorządów	 i	 liderów	
lokalnych	 -	 selektywna	 zbiórka	 bioodpadów”	 realizowanego	 w	 ramach	 programu	
priorytetowego	 nr	 5	 "Międzydziedzinowe	 -	 Edukacja	 Ekologiczna",	 realizowanego	 na	
podstawie	 umowy	 nr:	 1580/2020/Wn50/EE-EE-OP/D	 ze	 środków	 Narodowego	
Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej				w	formie	dotacji	Stowarzyszenie	
na	rzecz	recyklingu	bioodpadów	"Biorecykling"		w	dniu	10.12.2020	ogłoszono		zapytanie	
ofertowe	dotyczące:	

	
"Obsługi	redaktorsko-techniczno-wydawniczej	artykułów,	książki	i	webinariów	o	

bioodpadach" 
Informację o konkursie zamieszczono w dniu 10.12.2020 na stornie www.biorecykling.org 
Dodatkowo w tym samym dniu 10.12.2020 r. wysłano zaproszenie do zapoznania się z 
konkursem wysłano mailowo do  firm: biuro@am-bialykruk.pl; t.szymkowiak@abrys.pl  
W terminie zgłaszania ofert  wpłynęły dwie oferty: 
Oferta nr 1: w dniu 10 grudnia 2020 r. (godz. 22:43) – oferta złożona mailowo 
biuro@bialykruk-am.pl;  
Oferta nr 2: oferta złożona mailowo w dniu 21 grudnia 2020 r. (godz. 07:02) – oferta złożona 
mailowo z adresu t.szymkowiak@abrys.pl 
W terminie zgłaszania ofert wpłynęło jedno zapytanie mailowe od oferenta. Udzielono 
odpowiedzi. Treść zapytania i odpowiedź umieszczono na stronie  

Przeprowadzona w dniu 21.12.2020r. analiza ofert wykazała, że obie oferty spełniły założenia 
specyfikacji wskazane w Konkursie ofert.  

 
Dokonano przypisania  punktowego wg zadanych w konkursie kryteriów: 

Kryterium Oferent: 
Biały Kruk  - Agencja 
Marketingowa Paweł 

Rosiak, ul. Poznańska 4/6 
60-185 Skórzewo 

Oferent: 
Abrys Sp. z o.o.  

ul. Daleka 33 
60-124 Poznań 

 

UWAGI 

Cena netto/brutto		
Zadanie	nr	1:	Opracowanie	cyklu	
artykułów	promocyjnych	–	10	szt. 

50.000 zł / 61.500 zł 47.000 zł / 57.810 zł - 

Cena netto/brutto	 
Zadanie	nr	2:	Opracowanie	
publikacji	książkowej 

50.000 zł / 61.500 zł 45.810 zł/ 56.346,30 zł - 

Cena netto/brutto			
Zadanie	nr	3:	Techniczna	obsługa	
szkoleń	e-lerningowych 

45.000 zł / 55.350 zł 40.500 zł/49.815 zł  

Cena łączna 145.000 zł / 178 350 zł 133.310 zł / 163.971,30 zł  
RAZEM 91,94 punktów 100 punktów  
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W związku z powyższym jako dostawcę usług wybrano firmę Abrys Sp. z o.o.  za cenę łączną 
133.310 zł netto ( 163.971,30 zł brutto). 
Wszystkich oferentów powiadomiono telefonicznie o rozstrzygnięciu oraz zamieszczono 
informację o rozstrzygnięciu na stronie www.biorecykling.pl. 
 
 
 
 
 
        …………………………………… 
 
Załączniki: 

1. Zrzut ekranu z upublicznieniem zapytania na www.biorecykling.pl. 
2. Zaproszenia mailowe do składania ofert 
3. Oferty 
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