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Warszawa, 30 maja 2019 r. 

 

 

NOTATKA 

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji szkolenia z zakresu 

prowadzenia stron internetowych i komunikacji w mediach społecznościowych 

 

1. Wstęp 

Departament Ochrony Przyrody przeprowadził rozeznanie rynku, dotyczące przygotowania 

i przeprowadzenia szkolenia z zakresu prowadzenia stron internetowych i komunikacji w mediach 

społecznościowych dla pracowników parków narodowych, wolontariuszy a także pracowników 

Ministerstwa Środowiska.  realizowanego w ramach projektu pt.: „Promocja parków narodowych 

jako marki”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0001/15-01. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu prowadzenia stron internetowych i 

komunikacji w mediach społecznościowych dla pracowników parków narodowych, wolontariuszy 

a także pracowników Ministerstwa Środowiska. Szkolenie realizowane w ramach projektu 

„Promocja parków narodowych jako marki”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia, jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-

00-0001/15-04. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.  

3. Podstawa prawna 

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro nie będzie stosowana 

ustawa Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986). 

4. Termin realizacji zamówienia 

30 czerwca 2019 r., przy czym szkolenia odbędą się w dniach: 3-4 czerwca, 5-6 czerwca, 

10-11 czerwca oraz 17-18 czerwca 2019 r. 

5. Nazwy i adresy wykonawców, którzy nadesłali oferty 

Na zapytanie odpowiedziały 3 podmioty:  

1) ADEPT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk 

2) Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 
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3) APHR Sp. z o.o. (dawniej; Compen Sp. z o.o.), ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa 

6. Ocena ofert 

 

Uzasadnienie: 

Oferta przedstawiona przez firmę APHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Compen Sp. 

z o.o.) została odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. Firma nie potwierdziła 

przeprowadzenia przez trenera 2 szkoleń z zakresu prowadzenia stron internetowych, potwierdzone 

zostały szkolenia z zakresu komunikacji w mediach społecznościowych. Najwyższą ocenę 

otrzymała oferta przedstawiona przez Wykonawcę - Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich 

z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 40. Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego 

i uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriach. 

Zaproponowana przez Wykonawcę cena wynosi 26 500,00 zł (słownie dwadzieścia sześć tysięcy 

pięćset złotych). Wartość szacunkowa zamówienia: 41 620,00 zł w przypadku szkolenia 

w Warszawie (tę opcję wybrano) oraz 46 570,00 zł w przypadku szkolenia poza Warszawą. 

7. Wybór – nazwa i adres proponowanego Wykonawcy 

Zgodnie z oceną rekomendowane jest podpisanie umowy z Fundacja Instytut Spraw 

Obywatelskich z siedzibą w Łodzi.  

 

 

Notatkę przygotowała: 

Renata Słupek, gł. specjalista 

Nazwa Wykonawcy 

Program 

szkolenia[Ps] 

przyznane 

punkty 

Doświadczenie 

trenera [Dt] 

przyznane 

punkty 

Zadanie 

wdrożeniowe 

[Zw] 

przyznane 

punkty 

Zatr. osób 

niepełnosprawnych 

[ON] 

przyznane punkty 

Cena 

[C]: 
przyznane 

punkty 

Razem 

(pkt) 

ADEPT Sp. z o.o. 

Sp. k. 
0,00 16,00 10,00 0,00 33,11 59,11 

Fundacja Instytut 

Spraw 

Obywatelskich 

32,00 2,00 10,00 0,00 38,00 82,00 

APHR Sp. z o.o. 

(dawniej: Compen 

Sp. z o.o.) 

Oferta odrzucona 


