
  

 

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Łódź, dnia 10.06.2022 r.  

PROTOKÓŁ 

Zamawiający:  

MIASTO ŁÓDŹ /MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

 

FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI ODDZIAŁ W ŁODZI 

ul. Wschodnia 69 lok 2 U, 90-266 Łódź 

NIP: 1231307213, REGON: 363140292. 

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” Fundacja Szczęśliwej Drogi Oddział w Łodzi w ramach projektu pt. „Dobry Początek” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

nr umowy RPLD.09.01.01-10-006/A/19-00 i ponoszący wydatki w ramach ww. projektu zgodnie  

z Zasadą konkurencyjności przeprowadziła Zapytanie Ofertowe dotyczące postępowania na usługę 

Terapeuty prowadzącego terapię uzależnień indywidualną i grupową w projekcie „Dobry początek”. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

1. Przedmiotowe zapytanie ofertowe: 

 - zostało upublicznione w dniu 30.05.2022 r. na stronie internetowej https://bazakonkurencyj-

nosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 -  zostało upublicznione w dniu 30.05.2022 r. na stronie internetowej 

https://szczesliwejdrogi.org/zapytanie-ofertowe-uslugi-terapeuty-prowadzacego-terapie-

uzaleznien-indywidualna-i-grupowa/ oraz od dnia 30.05.2022 r. było dostępne także w formie 

drukowanej w Biurze Projektu w Łodzi, ul. Wschodnia 69. 

2. W terminie składania ofert tj. do dnia 07.06.2022 r. do godziny 10:00 zostały złożone 

następujące oferty: 

 

Nr oferty Nazwa Wykonawca 
Cena oferty brutto 

 

1 
Katarzyna Trocińska 

Łódź 
55 505,00 zł 

2 

Fundacja Uwolnienie  

ul. Inowrocławska 5a 

91-020 Łódź 

51 906,97 zł 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://szczesliwejdrogi.org/zapytanie-ofertowe-uslugi-terapeuty-prowadzacego-terapie-uzaleznien-indywidualna-i-grupowa/
https://szczesliwejdrogi.org/zapytanie-ofertowe-uslugi-terapeuty-prowadzacego-terapie-uzaleznien-indywidualna-i-grupowa/


  

 

3. Koordynator dokonał  Oceny Ofert zgodnie z zapisami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

4. Etap I – ocena formalna: 

Oferta nr 1 – Katarzyna Trocińska – brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia prowadzenia 

terapii tj. ukończenie szkolenia w dziedzinie uzależnień, zgodnie z programem wybieranym przez 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. 

 Oferta nr 2 – Fundacja Uwolnienie – Spełnia kryteria formalne określone w Zapytaniu ofertowym. 

 

5. Etap II – Kryteria oceny ofert. 

Do II etapu zakwalifikowano Ofertę nr 2 – Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź. 

6. Oferta była oceniana według podanych w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert  

tj. Cena oferty – 60 pkt, Doświadczenie zawodowe Wykonawcy – 40 pkt. 

 

7. Wybór najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty: 

 

W niniejszym postępowaniu na świadczenie usługi: Terapeuty prowadzącego terapię uzależnień 

indywidualną i grupową w projekcie „Dobry początek” wybrano do realizacji zamówienia ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: 

     Fundacja Uwolnienie 

ul. Inowrocławska 5a 

91-020 Łódź 

 

Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta wyżej wymienionego Wykonawcy odpowiada wszystkim 

wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza oferta na świadczenie usługi terapeuty prowadzącego terapię uzależnień indywidualną 

i grupową w ramach projektu „Dobry Początek”. Oferta uzyskała łącznie 100 punktów za kryteria 

określone w zapytaniu ofertowym.  

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz punktacja przyznana 

ofertom w każdym z kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Nr oferty Nazwa Wykonawca 

Cena oferty 

brutto 

(60%) 

Łączna ilość 

punktów w 

kryterium  

Cena brutto 

Doświadczenie 

zawodowe 

Wykonawcy 

(40%) 

Łączna ilość 

punktów w 

kryterium  

Doświadczenie 

zawodowe  

Łączna ilość 

punków 

1 Katarzyna Trocińska Oferta odrzucona 

2 

Fundacja Uwolnienie 

ul. Inowrocławska 5a 

90-022 Łódź 

51 906,97 zł 60 pkt powyżej 5 lat 40 pkt 100 pkt 

 



  

 

 

Cena zaproponowana przez w/w Wykonawcę nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje 

Terapeutę posiadającego wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta 

Wykonawcy: 

Oferta nr 1 – Katarzyna Trocińska 

Łódź 

 

Uzasadnienie: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę podlega odrzuceniu ze względu na niespełnienie warunków 

udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu ofertowym z dnia 30.05.2022 r.  

Wykonawca w złożonej ofercie nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie posiadania uprawnienia do prowadzenia terapii uzależnień tj. nie załączył dokumentu 

potwierdzającego ukończone szkolenie i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu w dziedzinie 

uzależnień, zgodne z programem wybieranym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zgodnie z zapisami 

pkt. V. Zapytania Ofertowego brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę 

do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania 

zostaje odrzucona – pkt. V.21. Zapytania Ofertowego. 


