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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

na przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczącego prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w dziesięciu regionach Ukrainy.  

 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Adam Sauer, Przewodniczący Komisji 
2. Wojciech Kuchta - z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Lidia Litvinchuk - członkini Komisji 

 
W dniu 13 lipca 2021 roku o godzinie 12:20 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej 
(MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert, które 
wpłynęły w terminie i zostały otwarte, co opisano w informacji z otwarcia ofert na przeprowadzenie 
badań ankietowych pracodawców dotyczącego prognozy zapotrzebowania na pracowników w 
dziesięciu regionach Ukrainy.  

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 

 

1 
Indywidualny Przedsiębiorca Serhii Pantsyr, tax identification  code 2649710538 adres: 
17 Lesi Ukrainki apt 1, Chernivtsi 58000, Ukraine  
 

2. 

Konsorcjum. Lider: Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner, ul. Ostroroga 39/5; 
64-100 Leszno, Członek Konsorcjum: Civil Organization „Center for Applied Research” 
03022, Ukraine Kyiv, Yunatska Str 2/72 TAX ID 42887848 
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Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

1. sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

2. oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w 
przypadkach określonych ustawą,  

3. badania oferty pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,  

Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularzy ofertowych oraz załączników 
złożonych ofert: 

1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert stwierdzono, iż oferta Konsorcjum jest wadliwa formalnie 
– złożone przez Civil Organization „Center for Applied Research” 03022, Ukraine Kyiv, Yunatska 
Str 2/72 TAX ID 42887848 pełnomocnictwo do reprezentowania w Konsorcjum nie spełnia 
wymogu z pkt. 4.6. Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 
„4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub (certyfikowanym, elektronicznym) podpisem osobistym). 
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).” 

 

2. Komisja upoważniła z-cę Przewodniczącego Komisji Wojciecha Kuchtę do przekazania 
Konsorcjum wezwania Civil Organization „Center for Applied Research” na podstawie 2.9 SWZ 
oraz art. 128 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  do uzupełnienia oferty poprzez 
złożenie Pełnomocnictwa w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta – tj. w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub (certyfikowanym, elektronicznym) podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Termin na złożenie prawidłowego pełnomocnictwa: 15 lipca 2021 r. do godz. 
15.00 za pośrednictwem portalu Platforma Zakupowa (platformazakupowa.pl) 
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/478757   

Posiedzenie Komisji zakończono 13 lipca 2021 roku o godz. 13:50 
 

Podpisy: 
 

Adam Sauer, Przewodniczący Komisji 
 
Wojciech Kuchta - z-ca Przewodniczącego Komisji 
 
Lidia Litvinchuk - członkini Komisji 
 


