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PROTOKÓŁ WYBORU DO KONKURSU OFERT nr 01/07/2021 
 
 

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 7.07.2021 ogłoszono  zapytanie 
ofertowe dotyczące: 

 
" Wykonanie 2 filmów edukacyjnych wraz z opracowaniem linii kreatywnej dla 

filmów, przygotowaniem szczegółowych scenariuszy, realizacją zdjęć oraz 
produkcją i postprodukcją filmów." 

 
Informację o konkursie zamieszczono w dniu 07.07.2021 na stronie 
www.biorecykling.org. Dodatkowo wysłano zaproszenie do zapoznania się z konkursem 
wysłano mailowo do  firm: feler.patryk@gmail; laurdystrybucja@wp.pl; foto@aim-
studio.pl 
 
Łącznie wpłynęły dwie oferty, przy czym tylko jedna została złożona w terminie: 
 
Oferta nr 1: oferta złożona mailowo w dniu 14 lipca 2021 r. (godz. 17:06) – oferta złożona 
mailowo z adresu feler.patryk@gmail.com;   
 
Oferta nr 2: oferta złożona mailowo w dniu 14 lipca 2021 r. (godz. 18:58) – oferta złożona 
mailowo z adresu maciej@aim-studio.pl; 
 
Oferta nr 3: oferta złożona mailowo w dniu 14 lipca 2021 r. (godz. 23:40) – oferta złożona 
mailowo z adresu laurdystrybucja@wp.pl  
 
Przeprowadzona w dniu 15.07.2021r. analiza ofert wykazała, że dwie z trzech ofert 
spełniły warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadanego doświadczenia.  

 
Dokonano przypisania  punktowego wg zadanych w konkursie kryteriów: 

Kryterium Oferent: 
POINT STUDIO 
Patryk Feler  
Nowa Wieś 18/B7 
63-308 Gizałki 

Oferent: 
aim-studio sp. z o. o. 

ul. Sokolnicza 34-38/4 
53-660 Wrocław 

Oferent: 
Laur 

Dystrybucja 
Leszek Łutczyk 
ul. Morelowa 12   

45-920 Opole 

UWAGI 

Cena brutto 
 

79.000 zł = waga 
32% 

49.800 zł = waga 50% 64.000 zł = 
waga 39% 
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mailto:laurdystrybucja@wp.pl
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Wstępna 
koncepcja 
kreatywna 

scenariusza 
filmu 

promocyjnego 

Atrakcyjność  

2 pkt  
Atrakcyjność  
10 pkt  

Atrakcyjność  1 
pkt  

 

Stopień 
dostosowania  
2 pkt 

Stopień dostosowania 
10 pkt 

Stopień 
dostosowania 
1 pkt 

 

Dynamika i 
nowoczesność  
2 pkt 

Dynamika i 
nowoczesność 
10 pkt 

Dynamika i 
nowoczesność 1 
pkt 

 

Zrozumiałość  
5 pkt 

Zrozumiałość 
10 pkt 

Zrozumiałość  2 
pkt 

 

Łącznie: 11 pkt – 
waga 8% 

Łącznie: 40 pkt – 
waga 30% 

Łącznie: 5 pkt – 
waga 3 % 

 

Doświadczenie 5 pkt = waga 0,6 
% 

165 pkt – waga 20% 0 pkt – waga 0 
% 

 

Waga łączna 40,6%  100% = 100 pkt 42% = 42 pkt  
RAZEM 40,6 pkt 100 punktów Wykonawca nie 

spełnia 
warunku 
udziału w 
postępowaniu w 
zakresie 
posiadanego 
doświadczenia. 

 

 
 
W związku z powyższym jako dostawcę usług wybrano firmę aim-studio Sp. z o.o.  za 
cenę łączną 49.800 zł brutto. 
Wszystkich oferentów powiadomiono telefonicznie i mailowo 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 

 
 

http://www.biorecykling.org/
http://www.biorecykling.pl/
http://www.biorecykling.pl/

