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Notatka służbowa z dnia 11 sierpnia 2021 r. 
z przeprowadzonego rozeznania rynku: 

wydatku dotyczącego projektu pt.: "GOI:- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr: 
RPZP.07.02.00-32-K005/20 realizowanego przez 

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi Priorytetowej 
RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia 

, podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer 
naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/201. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Pozycja budżetu w wnd 

Przedmiotem Zadanie 3. Rekrutacja, diagnoza uczestników oraz wsparcie aktywnej 
zamówienia integracji o charakterze społecznym, funkcjonowanie " GOL". 

Wsparcie TUS wydatek 4: trening TUS zajęcia grupowe/indywidualne w zależności od. potrzeb, po 
10 h na miesiąc od lipca 2020 r. koszt osobowy prowadzącego um. cywilno prawna 

240 h Koszt jednostkowy 110,00 Całkowita wartość wydatku 26 400,00 zł 

Wartość zamówienia w euro zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał 
rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2453) .Wprowadzone rozporządzenie ustala kurs € w zamówieniach publicznych przy przeliczeniu 

1 E = 42693 zł. 

Zgodnie z zapisami wnd: wydatek stanowi wartość: 
. . 

brutto 26 400,00 PLN, 6183,68 euro, 
netto 21400,00 PLN, 5027,38 euro 

2. Z uwagi na wartość wydatku do 50 tys. zł przyjęto zasadę rozeznania rynku. Opracowano zapytanie. 
Treść zapytania została upubliczniona na stronie WVine/ wnioskodawcy w dniu 2.08.2021 r. Termin 
nadsyłania ofert ustalono na dzień 9.08.2021 do godziny 15.00. Odnotowano wpływ jednej oferty. Dla 
potwierdzenia rynkowości stawki złożonej oferty przeprowadzono dodatkowo rozeznanie w oparciu o 
dostępne cenniki w Internecie oraz wyniki postępowania dla tego rodzaju usługi na bazie 
konkurencyjności. Poniżej zestawiono pozyskane informacje w celu określenia stawki średniej dla takiej 
usługi. 

Zestawienie z załączoną dokumentacją do notatki: 

L.p. źródło 
Sposób pozyskania 

informacji 

Stawka w 
PLN brutto 

1 

Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie Magdalena 
Pawska SUT, ul. żółkiewskiego 16/17/170 70-346 
Szczecin 

oferta przesłana w dniu 7 
sierpnia 2021 r. o godzinie 
20.49 z adresu magdalena 
pawska@gmail.corn 

110,00 

2 

Baza konkurencyjności projekt „kolej na zmianę- 
kompleksowe działanie na rzecz mieszkańców terenow 
rewitalizowanych 22.11.2018, oferta firmy 'Trampolina 
Centrum szkoleń Wojciech Wall ul. Wysoka 38 Żory 

Baza konkurencyjności nr 
ogłoszenia 1150896 

160,00 

3 
Zapytanie w ramach Centrum Integracji społecznej w 
żorach 30.06.2020 

baza konkurencyjności nr 
ogłoszenia 1250722 

175 zł 

4 Oferta Centrum Diagnozy, Terapii i Neurorozwoju , Łódź 
ul. Konstatynowska 34  www.neuronek.pl/cennik 160 zł 

Średnia cena 151,25 

Strona 1 z 3 



Sporządził: 

g Fundusze 
Europejskie 
Porem Regoon4lny 

Są Pomorze 
Zachodnie 

Średnia wartość zamówienia wg szacowania : 

36 300,00 PLN brutto, 8 502,56 euro brutto 
29 512,20 PLN netto, 6 912,65 euro netto 

1. Wnioski: 

Unia Europejska 
Europejski Rindusz Społeczny 

SS* 
* * 

s s 
Ss* 

Wnioskodawca oświadcza, iż w zakresie wydatków przyjęto poprawnie sposób postępowania prowadzonego w 
trybie udzielenia zamówienia, dla wydatków o wartości poniżej 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od 
towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ręmach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020w oparciu o zasadę rozeznania rynku. 

Złożona oferta jest poprawna formalnie i oferent spełnia wymagania. Stawka jest niższa od średniej stawki 
rynkowej ustalonej w ramach rozeznania rynku. 

Stawka potwierdza także wysokość stawek maksymalnych określonych dla takiego rodzaju wsparcia w 

ramach dla konkursu. Są niższe od określonych stawek w Załączniku 7.14 Zestawienie standardu i cen 

rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K(2/20, w 

ramach Działania 7.2 gdzie wskazano maksymalne stawki: dla prowadzącego TRENER/DORADZTWO 

SPECJALISTYCZNE w wysokości124 zł za h. 

Załączniki: 
Wydruk zapytania i jego upublicznienia, informacje uzyskane w ramach rozeznania rynku, korespondencja • 
mailowa oferenta. :EZES 
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Zatwierdził: ... .. 
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ES
CENTRUM 

Nowak. 
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Wnioskodawca potwierdza, iż w zakresie wydatku zadania 3. Rekrutacja, diagnoza uczestników oraz wsparcie 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, funkcjonowanie " GOL". Wydatek 4 trening TUS zajęcia 
grupowe/indywidualne w zależności od. potrzeb, po 10 h na miesiąc od lipca 2020 r. koszt osobowy 
prowadzącego um. cywilno prawna, dotyczącego projektu pt.: "GOL"- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla 
osób- młodych, nr: RPZP.07.02.00-32-K005/20 realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Animacji 
Młodzieży, objętych postępowaniem w ramach rozeznania rynku nie zachodzi podwójne finansowanie. 

p ' ZE 
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Miejsce, Data 
Goleniów, 11 sierpnia 2021 r. 
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