
 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

       Gniezno, dnia 14 sierpnia 2017r. 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia „Lider”  

Damian Królicki 

Ul. Warszawska 28 

62-200 Gniezno 

 

Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  nr  02/6.2/2017 

na realizację  kursów zawodowych w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego                                                        

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”  

Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Część I przedmiotu zamówienia:  Kurs magazyniera z obsługą wózka 

jezdniowego (160h/1os.) 
 
 

W dniu 14.08.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego Centrum Kształcenia 

„Lider” Damian Królicki reprezentowanym przez Komisję w składzie: 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji  

2. Natasza Królicka – Członek Komisji  

 

dokonano rozstrzygnięcia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację                     

kursów zawodowych -  Część I przedmiotu zamówienia:  Kurs magazyniera z obsługą wózka 

jezdniowego (160h/1os.), w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy” 

realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                    

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cklider.pl  

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zapytanie zostało podzielone 

na części i możliwe było składanie ofert częściowych.  

Do dnia składania ofert tj. do 10.08.2017 r. do Zamawiającego nie wpłynęły oferty na: Część 

I przedmiotu zamówienia:  Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego(160h/1os.) 

W przypadku pojawienia się UP chętnych do skorzystania z w/w kursu, Zamawiający 

ponowni zapytanie ofertowe na w/w kurs zawodowy.  

 

Podpisy Komisji : 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji - ……………………………………… 

2. Natasza Królicka – Członek Komisji - ……………………………………………… 
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Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

 Gniezno, dnia 14 sierpnia 2017r. 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia „Lider”  

Damian Królicki 

Ul. Warszawska 28 

62-200 Gniezno 

 

 

Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  nr  02/6.2/2017 

na realizację  kursów zawodowych w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego                                                        

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”  

Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Część II przedmiotu zamówienia:  Kurs  sprzedawcy z obsługą kas i terminali 

płatniczych z fakturowaniem (120h/1os.) 
 

W dniu 14.08.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego Centrum Kształcenia 

„Lider” Damian Królicki reprezentowanym przez Komisję w składzie: 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji  

2. Natasza Królicka – Członek Komisji  

 

dokonano rozstrzygnięcia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację                     

kursów zawodowych - Część II przedmiotu zamówienia:  Kurs  sprzedawcy z obsługą kas                

i terminali płatniczych z fakturowaniem (120h/1os.), w ramach projektu pn. „Aktywizacja 

zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez 

staże, szkolenia i kursy” realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach Oś 

Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cklider.pl  

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zapytanie zostało podzielone 

na części i możliwe było składanie ofert częściowych.  

Do dnia składania ofert tj. do 10.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące  oferty 

na: Część II przedmiotu zamówienia:  Kurs  sprzedawcy z obsługą kas i terminali 

płatniczych z fakturowaniem (120h/1os.) 

 

Lp. Numer ofert Dane oferenta Cena brutto za 1 
uczestnika 

kursu/liczba punktów 

RAZEM  

1 1/2 Zakład Doskonalenia 
Zawodowego                       
w Poznaniu 

ul. Jeleniogórska 4/6, 
 60-179 Poznań. 

NIP 777-00-01-720,  
REGON 000512421 

1000,00 zł 
brutto/100pkt (850,00 

zł kurs, 150,00 zł 
egzamin) 

100 pkt 

 

 

W/w firma jako jedyna złożyła ofertę na zamieszczone zapytanie ofertowe i spełniła 

wymagania Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W prowadzonym 

postępowaniu jako oferty najkorzystniejsze wybrano ofertę Nr 1 - Zakład Doskonalenia 

Zawodowego  w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, NIP 777-00-01-720, 

REGON 000512421, oferującego cenę brutto za 1 uczestnika w wysokości 1000,00 zł brutto.  

Zamawiający informuje, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z w/w firmami.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane               

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

http://www.cklider.pl/
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Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Podpisy Komisji : 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji - ……………………………………… 

2. Natasza Królicka – Członek Komisji - ……………………………………………… 
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Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

 

 Gniezno, dnia 14 sierpnia 2017r. 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia „Lider”  

Damian Królicki 

Ul. Warszawska 28 

62-200 Gniezno 

 

 

Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  nr  02/6.2/2017 

na realizację  kursów zawodowych w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego                                                        

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”  

Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Część III przedmiotu zamówienia:  Kurs kierowca samochodu ciężarowego (kat. 

C) – 50h 

W dniu 14.08.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego Centrum Kształcenia 

„Lider” Damian Królicki reprezentowanym przez Komisję w składzie: 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji  

2. Natasza Królicka – Członek Komisji  

 

dokonano rozstrzygnięcia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację                     

kursów zawodowych Część III przedmiotu zamówienia:  Kurs kierowca samochodu 

ciężarowego (kat. C) – 50h, w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy” 

realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cklider.pl  

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zapytanie zostało podzielone 

na części i możliwe było składanie ofert częściowych.  

Do dnia składania ofert tj. do 10.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące  oferty 

na: Część III przedmiotu zamówienia:  Kurs kierowca samochodu ciężarowego (kat. C) 

– 50h 

Lp. Numer ofert Dane oferenta Cena brutto za 1 
uczestnika 

kursu/liczba punktów 

RAZEM  

1 1/3 Ośrodek Szkolenia 
Kierowców mgr inż. Rafał 

Centka 
62-200 Gniezno,  

ul. Lecha 12a 
NIP 784-216-65-78,  
Regon 634360319 

 

2580,00 zł 
brutto/100pkt ( w tym 

230,00 egzamin, 
250,00 zł badania 

lekarskie, 2100 kurs) 

100 pkt 

2 2/3 Centrum Szkolenia 
Kierowców Rafał 

Kapałczyński 
62-100 Wągrowiec, 
ul. Średnia 39F/12 

NIP 766-185-01-24, 
Regon 300047771 

 

2580,00 zł 
brutto/100pkt ( w tym 

230,00 egzamin, 
250,00 zł badania 

lekarskie, 2100 kurs) 

100 pkt 

 

W Części III przedmiotu zamówienia:  Kurs kierowca samochodu ciężarowego (kat. C) – 50h 

Zamawiający wybrał 2 firmy do realizowania zamówienia, ze względu na UP, którzy zgłosili 

się z powiatu Wągrowieckiego. Zamawiający do realizowania zadań wybrał firmy, które 

spełniła wymagania Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W prowadzonym 

postępowaniu jako oferty najkorzystniejsze wybrano ofertę Nr  2 i 3. 

Zamawiający informuje, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z w/w firmami.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane               

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl
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Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

b)posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Podpisy Komisji : 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji - ……………………………………… 

2. Natasza Królicka – Członek Komisji - ……………………………………………… 
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Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
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Gniezno, dnia 14 sierpnia 2017r. 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia „Lider”  

Damian Królicki 

Ul. Warszawska 28 

62-200 Gniezno 

 

 

Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  nr  02/6.2/2017 

na realizację  kursów zawodowych w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego                                                        

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”  

Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Część IV przedmiotu zamówienia:  Kurs  kadr i płac z obsługą programu płatnik 

i symfonia 100h/1 os.) 
 

W dniu 14.08.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego Centrum Kształcenia 

„Lider” Damian Królicki reprezentowanym przez Komisję w składzie: 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji  

2. Natasza Królicka – Członek Komisji  

 

dokonano rozstrzygnięcia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację                     

kursów zawodowych - Część IV przedmiotu zamówienia:  Kurs  kadr i płac z obsługą 

programu płatnik i symfonia 100h/1 os.), w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i 

kursy” realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach Oś Priorytetowa 6 Rynek 

pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                   

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cklider.pl  

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zapytanie zostało podzielone 

na części i możliwe było składanie ofert częściowych.  

Do dnia składania ofert tj. do 10.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące  oferty 

na: Część IV przedmiotu zamówienia:  Kurs  kadr i płac z obsługą programu płatnik               

i symfonia 100h/1 os.) 

 

Lp. Numer ofert Dane oferenta Cena brutto za 1 
uczestnika 

kursu/liczba punktów 

RAZEM  

1 1/4 INFO-TECH GNIEZNO  
PAWEŁ GŁOWACKI 

ul. Lecha 1a 
62-200 Gniezno 

NIP 794 100 13 84 

2335,65 zł 
brutto/100pkt ( w tym 
kurs 1995,65 zł kurs, 
340,00 zł egzamin) 

100 pkt 

 

W/w firma jako jedyna złożyła ofertę na zamieszczone zapytanie ofertowe i spełniła 

wymagania Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W prowadzonym 

postępowaniu jako oferty najkorzystniejsze wybrano ofertę Nr 4 - INFO-TECH GNIEZNO  

PAWEŁ GŁOWACKI, ul. Lecha 1a, 62-200 Gniezno, NIP 794 100 13 84 oferującego cenę 

brutto za 1 uczestnika w wysokości 2335,65 zł brutto.  

Zamawiający informuje, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z w/w firmami.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane               

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

http://www.cklider.pl/
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d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Podpisy Komisji : 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji - ……………………………………… 

2. Natasza Królicka – Członek Komisji - ……………………………………………… 
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 Gniezno, dnia 14 sierpnia 2017r. 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia „Lider”  

Damian Królicki 

Ul. Warszawska 28 

62-200 Gniezno 

 

 

Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  nr  02/6.2/2017 

na realizację  kursów zawodowych w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego                                                        

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”  

Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Część V przedmiotu zamówienia:  Kurs koparko –ładowarki (220h/1os.) 
 

W dniu 14.08.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego Centrum Kształcenia 

„Lider” Damian Królicki reprezentowanym przez Komisję w składzie: 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji  

2. Natasza Królicka – Członek Komisji  

 

dokonano rozstrzygnięcia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację                     

kursów zawodowych Część V przedmiotu zamówienia:  Kurs koparko –ładowarki 

(220h/1os.), w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy” 

realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                      

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cklider.pl  

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zapytanie zostało podzielone 

na części i możliwe było składanie ofert częściowych.  

Do dnia składania ofert tj. do 10.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące  oferty 

na: Część VI przedmiotu zamówienia:  Kurs opiekuna osób starszych i dzieci 

(100h/1os.) 

 

Lp. Numer ofert Dane oferenta Cena brutto za 1 
uczestnika 

kursu/liczba punktów 

RAZEM  

1 1/5 P.U.P. KANN Sp. z o.o. 
   60-478 Poznań,  

ul. Lutycka 95,  
NIP 781-00-16-491,  
REGON 008059659 

1 800,00 zł 
brutto/100pkt  

100 pkt 

 

W/w firma jako jedyna złożyła ofertę na zamieszczone zapytanie ofertowe i spełniła 

wymagania Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W prowadzonym 

postępowaniu jako oferty najkorzystniejsze wybrano ofertę Nr 5 - Nazwa jednostki 

szkoleniowej ; P.U.P. KANN Sp. z o.o.,  60-478 Poznań, ul. Lutycka 95, NIP 781-00-16-491, 

REGON 008059659, oferującego cenę brutto za 1 uczestnika w wysokości 1800,00 zł brutto.  

Zamawiający informuje, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z w/w firmami.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane               

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl
http://www.cklider.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Podpisy Komisji : 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji - ……………………………………… 

2. Natasza Królicka – Członek Komisji - ……………………………………………… 
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Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

 

Gniezno, dnia 14 sierpnia 2017r. 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia „Lider”  

Damian Królicki 

Ul. Warszawska 28 

62-200 Gniezno 

 

 

Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  nr  02/6.2/2017 

na realizację  kursów zawodowych w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego                                                        

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”  

Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Część VI przedmiotu zamówienia:  Kurs opiekuna osób starszych i dzieci 

(100h/1os.) 

W dniu 14.08.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego Centrum Kształcenia 

„Lider” Damian Królicki reprezentowanym przez Komisję w składzie: 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji  

2. Natasza Królicka – Członek Komisji  

 

dokonano rozstrzygnięcia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację                     

kursów zawodowych Część VI przedmiotu zamówienia:  Kurs opiekuna osób starszych                    

i dzieci (100h/1os.), w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy” 

realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                      

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cklider.pl  

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zapytanie zostało podzielone 

na części i możliwe było składanie ofert częściowych.  

Do dnia składania ofert tj. do 10.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące  oferty 

na: Część VI przedmiotu zamówienia:  Kurs opiekuna osób starszych i dzieci 

(100h/1os.) 

 

Lp. Numer ofert Dane oferenta Cena brutto za 1 
uczestnika 

kursu/liczba punktów 

RAZEM  

1 1/6 Zakład Doskonalenia 
Zawodowego                       
w Poznaniu 

ul. Jeleniogórska 4/6, 
 60-179 Poznań. 

NIP 777-00-01-720,  
REGON 000512421  

1 200,00 zł 
brutto/100pkt (cena 

zawiera kurs i 
egzamin) 

100 pkt 

 

W/w firma jako jedyna złożyła ofertę na zamieszczone zapytanie ofertowe i spełniła 

wymagania Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W prowadzonym 

postępowaniu jako oferty najkorzystniejsze wybrano ofertę nr  6 -  Zakład Doskonalenia 

Zawodowego  w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, NIP 777-00-01-720, 

REGON 000512421, oferującego cenę brutto za 1 uczestnika w wysokości 1200,00 zł brutto.  

Zamawiający informuje, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z w/w firmami.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane               

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl
http://www.cklider.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

Biuro projektu:                                                                      Projektodawca:                        
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno 
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl  
tel.  536 555 200    

 

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Podpisy Komisji : 

1. Damian Królicki – Przewodniczący Komisji - ……………………………………… 

2. Natasza Królicka – Członek Komisji - ……………………………………………… 

 

 

http://www.cklider.pl/
mailto:sekretariat@cklider.pl

