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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

wybór eksperta ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach 

Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy. Zamówienie jest 

udzielane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

 
 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Zastępczyni przewodniczącego Komisji  – Lidia Litvinchuk 
3. Członek Komisji – Michał Kubisz 

 
 
W dniu 4 lutego 2022 roku o godzinie 14:25 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 wybór eksperta ds. 

strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania 

szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy.  

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 

Prywatny przedsiębiorca:  Vasyl Kashevskyi, zam. Ukraina 33027,  Vavilova str. 6, Rivne, numer 

identyfikacji podatkowej: 2689402617 

Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 
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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,  

4. oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularza ofertowego oraz załączników 

złożonej oferty: 

1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert żaden z Wykonawców nie został wykluczony z powodu 
przypadków określonych ustawą. 

2. Komisja następnie przystąpiła do oceny oferty wg kryteriów wskazanych w rozdziale 13 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Punkty zostały przyznane jednomyślnie przez wszystkich 
członków Komisji. Ocena ofert jest umieszczona w poniższej tabelce: 

 

Lp. nazwa kryterium waga kryterium  Oferta V.Kashevsky 

1 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia w pracy w projektach dotyczących 
rozwoju regionalnego/lokalnego w zakresie 
polityk publicznych na Ukrainie i/lub dotyczących 
planowania strategicznego polityk publicznych na 
Ukrainie 

20 20 

2. 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia w realizacji działań w zakresie 
pozyskiwania i upowszechniania informacji o 
potrzebach rynku pracy w Ukrainie 

10 10 

3. 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia potwierdzające znajomość systemu 
szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w 
realizacji projektów/przedsięwzięć dot. 
szkolnictwa zawodowego na Ukrainie lub praca w 
sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku 
kierowniczym w ukraińskiej administracji 
publicznej zajmującej się tym sektorem); 

20 10 

4. 
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia w pracy jako szkoleniowiec (trener) 

15 15 

5. 

gotowość realizacji usługi przez osobę 
wyznaczoną do realizacji zamówienia 
- w terminie i miejscu wskazanym w rozdziale 3 
SWZ 

5 5 

6. cena usługi  30 30 

  Łącznie 100 90 
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Oferta realizacji zamówienia złożona przez Prywatny przedsiębiorca:  Vasyl Kashevskyi, zam. Ukraina 

33027,  Vavilova str. 6, Rivne, numer identyfikacji podatkowej: 2689402617 została uznana za 

najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Posiedzenie Komisji zakończono 4 lutego 2022 roku o godz. 15:20 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 

2. Zastępczyni przewodniczącego Komisji  – Lidia Litvinchuk 

3. Członek Komisji – Michał Kubisz 

 

Adam Sauer (04.02.2022 22:29 GMT+1)
Adam Sauer

lidia litvinchuk (07.02.2022 09:39 GMT+2)
lidia litvinchuk

Michal Kubisz (07.02.2022 10:03 GMT+2)


