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Szczecin, dnia 20 lutego 2018 r. 

SPRAWOZDANIE Z OCENY I WYBORU OFERTY  

Notatka służbowa z dnia 20.02.2018 r. 

dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 ze zm.). 

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentu p.n. „Analiza możliwości uruchomienia systemu 

transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów  

i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE - zrównoważona mobilność na 

obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę 7000 zł netto,  

co uwzględniając kurs euro określony na dzień 1 stycznia 2018 roku w wysokości 4,3117 zł
1
 stanowi 

równowartość 1623,4895 euro.  

 Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Ewa Buszac-Piątkowska 

Data oszacowania wartości zamówienia: 01 lutego 2018 roku  

Zamówienia udziela się Wykonawcy: 

 Marcin Gromadzki Public Transport Consulting 

ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia 

NIP: 588-130-17-20 

 z ceną 6 504,06 zł /netto; słownie: sześć tysięcy pięćset cztery zł 06/100 groszy/netto; 

 z ceną 7 999,99 zł/ brutto; słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 99/100 

groszy/brutto; 

4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 

Zamówienia udziela się na podstawie §2 ust 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 ze zm.) 

wyrażonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r. 

5. Uzasadnienie wyboru procedury: 

W celu wyłonienia wykonawcy została wybrana procedura zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie BIP Regionalnego Biura Gospodarki 

Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz rozesłane do znanych sobie oferentów 

(lista w załączniku nr 1). Procedura zapytania ofertowego jest procedurą stosowaną w ramach Regionalnego Biura 

Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dla postępowań wyłączonych  

                                                 
1 Podstawa prawna: Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych od 1 stycznia 2018 r. wynosi: 4,3117 zł (Dz., poz. 2477 z dnia 29 grudnia 2017 r.) Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 1579  
i 2018). 
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z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113, 

poz. 907 ze zm.) zgodnie z Zarządzeniem nr 1/17 Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej 

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2017 r.  

6. Uzasadnienie faktyczne  

W prowadzonym postępowaniu udzielenia przedmiotowego zamówienia wraz z dokonaniem analizy rynku,  

w terminie do dnia 19 lutego 2018 roku do godziny 12.00 złożono 3 oferty.  

Rozpiętość cenowa ofert wynosiła: 

najniższa 6 504,06 zł netto, najwyższa 28 000,00 zł netto. 

Oceny ofert dokonano z zastosowaniem jednakowych kryteriów, określonych w pkt. 8 zaproszenia do złożenia 

oferty z dnia 12 lutego 2018 roku. Oferty wraz z wykazem tabelarycznym stanowią załącznik 1 do niniejszej 

notatki. 

Wybrano wykonawcę: 

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting 

ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia 

NIP: 588-130-17-20 

Decyzja wyboru nastąpiła w oparciu uzyskaną przez Wykonawcę najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych dla 

kryterium Cena i Doświadczenie pkt. 8. 2) zapytania ofertowego. 

…………………………….……………………… 

(podpis osoby sporządzającej notatkę) 
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Załącznik 1  

do Notatki służbowej dotyczącej zamówienia z dnia 20.02.2018 r. 

1. W celu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentu p.n. „Analiza możliwości uruchomienia 

systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, 

Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST 

MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”” dokonano 

analizy rynku. 

2. W dniu 12 stycznia 2018 roku poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

zaproszono do udziału w postępowaniu potencjalnych Wykonawców. 

3. W terminie do dnia 19 lutego 2018 roku do godziny 12:00 przedstawiono poniższe oferty: 

 

Lp. 

Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto  

/w zł 

Cena brutto 

/w zł 

Uwagi 

1 

Marcin Gromadzki Public 

Transport Consulting 

 

ul. Strzelców 1B/33 

81-586 Gdynia 

ptc.gromadzki@gmail.com 
6 504,06 7 999,99 

Oferta kompletna 

Oferta przesłana w dniu 

17.02.2018 o godz. 14:58 

na adres ebu@rbgp.pl 

2 

"EU-CONSULT"  

Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 18C/D 

80-747 Gdańsk 

info@eu-consult.pl 
28 000,00 34 440,00 

Oferta kompletna 

Oferta przesłana w dniu 

19.02.2018 o godz.10:22 

na adres ebu@rbgp.pl 

3 Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych 

Delta Partner 

ul.Zamkowa 3a/1 

43-400 Cieszyn 

gabriela.mikrut@deltapartner.o

rg.pl 

24 200,00 29 766,00 

Oferta kompletna 

Oferta przesłana w dniu 
19.02.2018 o godz.10:42 

na adres ebu@rbgp.pl 

4. Ocena złożonych ofert 

Lp. Nazwa wykonawcy Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem  Łączna liczba punktów 

1 

Marcin Gromadzki Public 

Transport Consulting 

 

ul. Strzelców 1B/33 

81-586 Gdynia 

ptc.gromadzki@gmail.com 

Cena – 70 

Doświadczenie – 30 

 

Wykonawca przedstawił listę opracowanych przez siebie dokumentów 

w postaci studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub 

koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył sposobu powoływania 

koordynatora lub organizatora transportu na obszarze ponadgminnym. 

Wykonawca wskazał 7 dokumentów poświadczających jego 

doświadczenie za co otrzymał 30 punktów zgodnie z założeniami  

w kryterium doświadczenie. 

100 

2 

"EU-CONSULT" Sp. z o.o. 

 

ul. Toruńska 18C/D 

80-747 Gdańsk 

info@eu-consult.pl 

Cena – 16,26 

Doświadczenie – 30 

 

Wykonawca przedstawił listę opracowanych przez siebie dokumentów 

w postaci studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub 

koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył sposobu powoływania 

koordynatora lub organizatora transportu na obszarze ponadgminnym. 

Wykonawca wskazał 7 dokumentów poświadczających jego 

doświadczenie za co otrzymał 30 punktów zgodnie z założeniami  

w kryterium doświadczenie. 

46,26 
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3 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Gospodarczych 

Delta Partner 

 

ul. Zamkowa 3a/1 

43-400 Cieszyn 

gabriela.mikrut@deltapartner

.org.pl  

Cena – 18,81 

Doświadczenie – 30 

 

Wykonawca przedstawił listę opracowanych przez siebie dokumentów 

w postaci studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub 

koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył sposobu powoływania 

koordynatora lub organizatora transportu na obszarze ponadgminnym. 

Wykonawca wskazał 7 dokumenty poświadczających jego 

doświadczenie za co otrzymał 30 punktów zgodnie z założeniami w 

kryterium doświadczenie. 

48,81 

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej 

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę, której udzielenie wyłączone jest z obowiązku 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  

poz. 759 ze zm.), złożoną przez Wykonawcę: 

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting 

ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia 

NIP: 588-130-17-20 

z ceną 6 504,06 zł /netto; słownie: sześć tysięcy pięćset cztery złote 06/100 groszy/netto; 

z ceną 7 999,99 zł/ brutto; słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100 

groszy/brutto; 

Oferta jest ważna, spełnia warunki Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Decyzja wyboru nastąpiła w oparciu uzyskaną przez Wykonawcę najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych dla 

kryterium Cena i Doświadczenie. 

Oceny ofert dokonano z zastosowaniem jednakowych kryteriów, określonych w pkt. 8 zaproszenia do złożenia 

oferty z dnia 12 lutego 2018 roku 

........................................................................... 

/data i podpis osoby sporządzającej notatkę/ 

6. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa 
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