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                          Katowice, 9.07.2021   

Informacja o wyborze wykonawców 

Dotyczy: zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 29-06-2021 r. na usługi prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych prowadzonych w projekcie pt: „E-ZAWODY - Opracowanie rozwiązań technologicznych z 
wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych 
poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu "Rzeczy są dla ludzi" 
realizowany jest projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020 w ramach Programu Rządowego 
„Dostępność Plus”, realizację trzech zadań projektu:  

Zadanie 2 – prace rozwojowe: Opracowanie merytoryczne pakietów szkoleniowych wybranych e-zawodów 
Zadanie 6 – prace rozwojowe - Testowanie i korekta ostatecznych wersji  
Zadanie 9 – prace przedwdrożeniowe Opracowanie dokumentacji prawnej, regulaminów, instrukcji 
przez ekspertów posiadających doświadczenie i kwalifikacje specjalistyczne w ramach 3 obszarów:  
 

a) doradca zawodowy lub/i b) psycholog lub/i c) zawodoznawca 
 
Pro-Lab sp.j. informuje, iż w przedmiotowej procedurze dokonano oceny złożonych ofert. 
W odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy: 

dla a) doradca zawodowy lub/i b) psycholog lub/i c) zawodoznawca 
 

NR 
oferty 

Wykonawca Wartość oferty i data wpływu 

1. Małgorzata Dobrowolska 3000,00 PLN, 29.06.2021 

2. Dominik Adamek 3500,00 PLN, 29.06.2021 

3. Ewa Guguła 3500,00 PLN, 30.06.2021 

 
Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryterium oceny ofert, wskazanym jako wartość wynagrodzenia (czyli tzw. 100% 
cena) zapytania ofertowego Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę nr 1, która stanowi najniższą wartość 
wskazanego, miesięcznego wynagrodzenia za usługę.  

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę: Małgorzata Dobrowolska 

dla b) psycholog lub/i c) zawodoznawca lub/i doradca zawodowy 
 

NR 
oferty 

Wykonawca Wartość oferty i data wpływu 

1. Maria Flakus 3000,00 PLN, 30.06.2021 

2. Marta Stasiła Sieradzka 3500,00 PLN, 30.06.2021 
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3. Anita Pollak 3500,00 PLN, 30.06.2021 

 
Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryterium oceny ofert, wskazanym jako wartość wynagrodzenia (czyli tzw. 100% 
cena) zapytania ofertowego Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę nr 1, która stanowi najniższą wartość 
wskazanego, miesięcznego wynagrodzenia za usługę.  

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę: Maria Flakus 

dla c) zawodoznawca lub/i doradca zawodowy i/lub psycholog 
 

NR 
oferty 

Wykonawca Adres 

1. Mateusz Paliga 3500,00 PLN, 29.06.2021 

2. Magdalena Ślazyk Sobol 3000,00 PLN, 30.06.2021 

3. Rafał Muster 3500,00 PLN, 30.06.2021 

 
Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z kryterium oceny ofert, wskazanym jako wartość wynagrodzenia (czyli tzw. 100% 
cena) zapytania ofertowego Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę nr 2, która stanowi najniższą wartość 
wskazanego, miesięcznego wynagrodzenia za usługę.  

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę: Magdalena Ślazyk – Sobol. 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert. 

 
Z poważaniem 
Wojciech Biegun 


