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Warszawa, dnia 30.09.2022 r. 

Znak sprawy: WZP/WIPFE/U-332-39/22 

 
 

Protokół z otwarcia ofert 
 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Usługę 

przeprowadzenia 66 szkoleń z zakresu ewidencji księgowej, Prawa zamówień publicznych oraz 
podatku VAT”  (nr sprawy: WZP/WSP/U-332-39/22) 

 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 200 208,43 zł w tym: 

a) w Część 1 – 42 468,45 zł; 
b) w Część 2 – 78 869,99 zł; 
c) w Część 3 – 78 869,99 zł. 
 

2. Termin wykonania zamówienia: zamówienie zostanie wykonane maksymalnie do 18 grudnia 2023 r.  
w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, 
sobót i niedziel oraz dni wypadających pomiędzy dniami wolnymi od pracy. W przypadku braku porozumienia 
dotyczącego terminu szkoleń, trzeci wskazany termin przez Zamawiającego będzie dla stron umowy wiążący 
(dotyczy każdej części przedmiotu zamówienia). 
 

3. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić płatność częściową po zrealizowaniu 
szkolenia/szkoleń w danym miesiącu kalendarzowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 
14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany  
w dokumencie księgowym i po podpisaniu Protokołu. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez 
Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

 
4. Wykaz złożonych ofert: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty 
w dniu otwarcia ofert 

(zł brutto) 

Doświadczenie Zespołu trenerskiego 
(dotyczy trenerów wskazanych w ofercie –  

trener 1; trener 2; trener 3) 

Część 1 Część 2 Część 3 Część 1 Część 2 Część 3 

01 
Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” 
Sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 
Warszawa 

38 640,00 zł 51 480,00 zł 71 760,00 zł 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

02 
Instytut Rachunkowości i Podatków  
Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa 

34 524,00 zł 64 116,00 zł 64 116,00 zł 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

03 
WIK Consulting Wojciech Michałek,  
ul. Różyckiego 2 lok. 23, 62-510 Konin 

nie dotyczy 65 000,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce; 
ponad 24 m-ce 

nie dotyczy 

04 
Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne, 
ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin 

nie dotyczy 38 922,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 
ponad 24 m-ce; 
nie wskazano; 
nie wskazano 

nie dotyczy 

 
 

Mariusz Frankowski 
p.o. Dyrektora 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Beata Garbarczyk 
tel. 22 542 23 05 
email: b.garbarczyk@mazowia.eu 
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