
OPS. 252.14.1.2014 

 

                                                                                                 Iłowa, dnia: 20.10.2014r. 

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

30.000,00EURO  na przeprowadzenie 

Metamorfozy wizerunku osobistego  

 

w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie 

Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie z art.4 ust.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

1. Zamawiający:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przeprowadzenie metamorfozy wizerunku osobistego jako element wcześniej zrealizowanego 

Treningu dbania o wizerunek osobisty dla 13 uczestniczek w/w projektu systemowego.  

Spotkanie wyjazdowe jednodniowe (dopuszcza się podział uczestniczek na 2 grupy) na 

terenie województwa lubuskiego, którego celem jest przeprowadzenie zmiany wizerunku oraz 

zajęć edukacyjnych w zakresie poprawy wizerunku. Szczegółowy program, harmonogram i 

propozycje przeprowadzenia metamorfozy wg sugestii oferenta. 

Oferent zapewnia specjalistów ds. wizerunku, miejsce i materiały niezbędne do 

przeprowadzenia metamorfozy, wyżywienie dla uczestniczek (kawa, herbata, napoje, ciastka, 

owoce, dwudaniowy obiad) oraz dokumentację fotograficzną tj. przed i po metamorfozie. 

Zamawiający zapewnia dojazd i powrót uczestniczek na miejsce spotkania oraz 

ubezpieczenie. 

Celem metamorfozy jest m.in.: 

- przemiana zewnętrzna uczestniczek (fryzura i makijaż); 

- dowartościowanie i podniesienie samooceny uczestniczek; 

- kształtowanie postaw dbania o wizerunek osobisty; 

- nabycie/zwiększenie praktycznych umiejętności z zakresu dbania o cerę i włosy oraz 

wykonywania różnego rodzaju makijażu i fryzury zależnie od okoliczności np. na rozmowę 

kwalifikacyjną z pracodawcą;  



3. Termin realizacji zamówienia:  

październik-listopad 2014 r. 

4. Wymagania: 

- kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie wymienionego obszaru tematycznego 

i przeprowadzania metamorfoz wizerunku,  

- odpowiednie umiejętności interpersonalne,  

- umiejętności i doświadczenie prowadzenia zajęć grupowych w tym z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym, 

- referencje potwierdzające w/w umiejętności i doświadczenie, 

- dyspozycyjność, empatia 

5. Kryterium wyboru oferty:  

- cena jednostkowa za jednego uczestnika metamorfozy- 60 pkt 

- zaproponowany program (konspekt) i harmonogram przebiegu spotkania- 15 pkt 

- doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone referencjami- max. 

5 pkt za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z przeprowadzenia zadań w 

ramach pomocy społecznej) 

Do oferty należy dołączyć: 

1. List motywacyjny. 

2. CV (osób bezpośrednio przeprowadzających zajęcia). 

3. Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie (osób 

bezpośrednio przeprowadzających zajęcia). 

4. Zaproponowany program zajęć (konspekt) uwzględniający tematykę spotkania, cele, 

metody pracy, a także sugerowany czas trwania, termin przy uwzględnieniu własnej 

dyspozycyjności. 

5. Oświadczenie, iż oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 

poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru. 

6. Oświadczenie o niekaralności. 

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w 

pełni z praw publicznych. 

6. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy”, w języku polskim, w 

formie pisemnej, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę wraz z 



załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie 

Metamorfozy wizerunku osobistego”.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, 

osobiście lub pocztą tradycyjną, w terminie do 16.10.2014 r. do godziny 15.00.  

9.Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzono na podstawie art.4 p-t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r. r 164, poz.1163 z późn. zmianami) - zapytanie 

ofertowe. 

Dnia 02.10.2014r. pisemne zapytanie ofertowe udostępniono na tablicy ogłoszeń, na stronie 

internetowej tut. Ośrodka oraz poinformowano potencjalnych wykonawców o wszczęciu 

postępowania dot. ww. przedmiotu zamówienia. 

10. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert odbyło się 20.10.2014roku o godzinie 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej,  

ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa 

Komisja w składzie: 

Elżbieta Kinal - kierownik 

Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny  

 

Do upływu terminu złożono 5 ofert. 

1. CAMBIAR Beata Piasny, 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Żaganiu,  

3. Łużycka Wyższa szkoła Humanistyczna w Żarach   

4. Agencja promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES -Maria 

Michalska – Majerska, 

5. Global Education – Beata Samojłowicz,  

 

11. Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty – punktacja przyznana oferentom wg kryterium 

oceny ofert. 

1. CAMBIAR Beata Piasny – 82,44 pkt 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Żaganiu, - 72,12 pkt 

3. Łużycka Wyższa szkoła Humanistyczna w Żarach  – 75 pkt, 

4. Agencja promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES -Maria 

Michalska – Majerska– 67,48 pkt  

5. Global Education – Beata Samojłowicz– 76,73 pkt 

Oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu. W wyniku porównania ofert zgodnie z kryteriami 

ich oceny, największą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez:   

CAMBIAR Beata Piasny  uzyskując 82,44 pkt. 



Załącznik do protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Przeprowadzenie Metamorfozy  wizerunku  osobistego 

W ocenie oferty najwyżej punktowane zostały: 

  

1. cena jednostkowa za jednego uczestnika metamorfozy wyliczona w następujący 

sposób: cena za 1 godzinę zegarową mnożona razy ilość zaproponowanych przez 

oferenta godzin, dzielona na 13 uczestników metamorfozy (60 pkt.),  

2. doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone referencjami- 

max 5 pkt  za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z przeprowadzenia 

zadań w ramach pomocy społecznej) 

3. zaproponowany program  (konspekt) przebiegu zajęć i harmonogram zajęć (15 pkt.)  

 

 

Wartość punktowa za cenę będzie wyliczona wg wzoru: 

a) Cena oferty (brutto) – waga: 60 pkt 

Oferta o najniższej cenie brutto obejmującej realizację przedmiotu zamówienia w obrębie 

danego zadania uzyska największą liczbę punktów w ramach tego kryterium. Dla każdej z cen 

oferowanych podanych w Formularzu Oferty i dotyczących poszczególnych części 

zamówienia punktacja zostanie wyliczona odrębnie. 

Wykonawcy przyznana zostanie odpowiednia ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

C = ( Cmin : Cn ) x 60 

gdzie: 

C- ilość punktów badanej oferty w obrębie jednego zadania w ramach kryterium „cena” 

  Cmin – cena oferty najkorzystniejszej 

  Cn     – cena oferty badanej 

       Do obliczeń będą brane wartości brutto. 

Punkty uzyskane za cenę 1 godz przedstawiają się następująco: 

1. CAMBIAR Beata Piasny –52,44 pkt 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Ośrodek Kształcenia 



Zawodowego w Żaganiu, -47,12 pkt 

3. Łużycka Wyższa szkoła Humanistyczna w Żarach  – 60 pkt, 

4. Agencja promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES -Maria 

Michalska – Majerska– 36,48 pkt 

5. Global Education – Beata Samojłowicz– 48,73 pkt 

 

Punktacja za doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone 

referencjami- max 5 pkt  za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z 

przeprowadzenia zadań w ramach pomocy społecznej) 

1. CAMBIAR Beata Piasny –15 pkt 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Żaganiu, - 15 pkt 

3. Łużycka Wyższa szkoła Humanistyczna w Żarach  – 5pkt, 

4. Agencja promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES -Maria 

Michalska – Majerska– 16 pkt 

5. Global Education – Beata Samojłowicz–13 pkt 

 

Punkty za zaproponowany konspekt przebiegu treningu i harmonogram zajęć (15 pkt.)  

1. CAMBIAR Beata Piasny – 15 pkt 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Żaganiu - 10 pkt 

3. Łużycka Wyższa szkoła Humanistyczna w Żarach  – 10 pkt, 

4. Agencja promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES -Maria 

Michalska – Majerska– 15 pkt  

5. Global Education – Beata Samojłowicz–  15pkt 

 

Łączna suma uzyskanych pkt: 

1. CAMBIAR Beata Piasny – 82,44 pkt 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Żaganiu, - 72,12 pkt 

3. Łużycka Wyższa szkoła Humanistyczna w Żarach  – 75 pkt, 

4. Agencja promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES -Maria 

Michalska – Majerska– 67,48 pkt  

5. Global Education – Beata Samojłowicz– 76,73 pkt 

 

 


