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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 2/08/2013/OnJKnP

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Logistyki projektu o numerze 
POKL*04*01.01-00-163/11 pt: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarzgdzania Jakościg i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego1 ogłaszamy wybór podmiotu mającego zrealizować usługę 
wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) zgodnego 
z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption 
Accounting - RCA) i wymaganiami Zamawiającego, stanowiącą przedmiot zapytania 
ofertowego z dnia 27*08*2013 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01,01-00463/11-00 z dnia 19,09,2012 r. Źródło finansowania projektu: 
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ. LUDZKI Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie: 4,1 Wzmocnienie I rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; 
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Podstawę do opracowania niniejszego zapytania ofertowego, w zakresie pełnej zgodności z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, Stanowią 
dwa dokumenty: Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r, oraz wytyczne 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zatwierdzona dnia 01.07,2013 r, 
obowiązująca od 1S lipca 2013 r, UWAGA: na dzień upublicznienia niniejszego protokołu na stronie internetowej www,efs,gov.pl 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zamieściło komunikatu zobowiązującego Zamawiającego do upublicznienia zapytania 
ofertowego co najmniej na stronie internetowej wskazanej w powyższym komunikacie (komunikat z 23-07-2013 informuje o tym, iż 
taka specjalna strona jest w budowie).

WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

PIERWSZA W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA
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1, ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO WYSŁANE DO 3 POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW 

W DNIU 27.08.2013 r. DROGĄ MAILOWĄ;

• Deloitte Polska
al. Jana Pawła II19
00-854Warszawa
e-mail: 'dpoland@deloittece.com'

• ABC Akademia Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35/403
61-896 Poznań
e-mail: 'abcakademia@abcakademia.com.pr

• SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
e-mail: 'polska@spl.sas.com'

Zapytanie ofertowe upublicznione zostało również dnia 27.08.2013 r. na stronie Internetowej 

Zamawiającego: www.wsLcom.pl

2. W WYZNACZONYM TERMINIE WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY

- wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta (Zamawiającego) w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe oraz które spełniły wszystkie warunki przygotowania i złożenia oferty opisane 

w punkcie 4.11 zapytania ofertowego nr 2/08/2013/OnJKnP (oferty uznane za ważne) wraz ze 

wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Beneficjenta oraz podaniem danych z ofert, które 

stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert:

Tabela 1. KRYTERIA DOSTĘPU

Lp-
nazwa Oferenta 

i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

kryterium dostępu 
A

kryterium dostępu 
B

kryterium dostępu
C ■ ■

1

ABC Akademia Sp. 
z 0.0.
ul. Towarowa 
35/403 
61-896 Poznań

2013-09-12

wskazano minimum 
trzy osoby, 
posiadające 

wykształcenie wyższe, 
mające tworzyć 

zespół konsultantów 
oraz wskazano i 

potwierdzono, fakt iż 
minimum jedna os, z

zespołu posiada 
doświadczenie z pracy

wskazano wymagane 
dla minimum trzy 

osobowego zespołu 
konsultantów 
doświadczenie 

zawodowe
(informacja o 

doświadczeniu - patrz 
załącznik nr II do 

protokołu)

wskazano 
i potwierdzono 

referencjami minimum 
3 wdrożenia z 

wykorzystaniem 
specjalistycznego 
oprogramowaniu 

controllingowego, z 
których co najmniej

jedno było St
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w szkole wyższej 
(wykaz osób - patrz 

załącznik nr II do 
protokołu)

zintegrowane 
z systemem klasy ERP 

(wykaz firm i 
referencje - patrz 
załącznik nr II do 

protokołu)

2

KPMG Advisor 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
sp.k 
ul. Chłodna 51 
00*867 Warszawa

2013-09-12

wskazano minimum 
trzy osoby, 
posiadające 

wykształcenie wyższe, 
mające tworzyć 

zespół konsultantów 
oraz wskazano i 

potwierdzono, fakt iż 
minimum jedna os. z

zespołu posiada 
doświadczenie z pracy 

w szkole wyższej
(wykaz osób - patrz 

załącznik nr II do 
protokołu)

wskazano wymagane 
dla minimum trzy 

osobowego zespołu 
konsultantów 
doświadczenie 

zawodowe 
(informacja o 

doświadczeniu - patrz
załącznik nr II do 

protokołu)

wskazano 
i potwierdzono 

referencjami minimum 
3 wdrożenia z 

wykorzystaniem 
specjalistycznego 
oprogramowaniu 

controllingowego, z 
których co najmniej 

jedno było 
zintegrowane 

z systemem klasy ERP 
(wykaz firm i 

referencje - patrz 
załącznik nr II do

protokołu)

LP-
nazwa Oferenta 

1 adres

data 
wpłynięcia 

oferty

spełnienie 
kryterium dostępu 

A 
TAK/NIE

spełnienie 
kryterium dostępu 

B 
TAK/NIE

spełnienie 
kryterium dostępu 

C 
TAK/NIE

1.

ABC Akademia Sp. 
z 0.0.
ul. Towarowa
35/403
61-896 Poznań

2013-09-12 TAK TAK TAK

2

KPMG Advisor 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
sp.k 
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa

2013-09-12 TAK TAK TAK

Tabela Z KRYTERIA WYBORU

Lp. nazwa Oferenta 
i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

kryterium wyboru 
nr 1 
(C)

kryterium wyboru nr 2 
(K)

1

ABC Akademia Sp. z 
0.0.
ul. Towarowa
35/403
61-896 Poznań

2013-09-12 46 617,00 zł 32
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2

KPMG Advisor 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
sp.k 
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa

2013-09-12 670 350,00 zł 31

Lp. Nazwa Oferenta 
i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

PUNKTY za 
kryterium wyboru 

nrl 
(C)

PUNKTY za kryterium 
wyboru nr 2 

(Ń

SUMA 
punktów 

(S) <

1

ABC Akademia Sp. z 
O.O.
ul. Towarowa 
35/403 
61-896 Poznań

2013-09-12 70 30 100

2

KPMG Advisor 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
sp.k 
ul. Chłodna 51 
00*867 Warszawa

2013-09-12 4,87 29,06 33,93

3. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ OCENY WAŻNYCH OFERT W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

Tabela 3, KRYTERIA OCENY OFERT

Kod Kryteria dostępu 
■

Aby oferta podmiotu mogfa zostać 
uwzględniona w procedurze wyboru 
Wykonawcy muszę zostać spełnione 
łącznie wszystkie kryteria dostępu.

A

Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania 
ofertowego minimum 3-osobowego zespołu konsultantów 
posiadających wykształcenie wyższe, z których minimum 
jeden musi posiadać doświadczenie z pracy w szkole 
wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły 
wyższej) potwierdzone pisemnym oświadczeniem danych 
osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy 
zatrudnienia. Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w 
szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w 
szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, 
administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub
dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów 
cy wi 1 no-pra wnych). _

TAK NIE

B
Każdy z konsultantów z zadeklarowanego zespołu 
konsultantów musi mieć doświadczenie ze zrealizowania w 
okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty

TAK NIE
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minimum 3 projektów dotyczących wdrażania 
zaawansowanych rachunków kosztów jak Activity Based 
Costing, Grenzplankostenrechnung, Resource Consumption 
Accounting.

c

Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 
r( do daty złożenia oferty minimum 3 projektów wdrożenia 
rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności, 
zgodnego z koncepcją Zasobowe - Procesowego Rachunku 
Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA) z 
wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu 
control lingo wego, z których co najmniej jedno było 
zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise 
Resource Planning), potwierdzone stosownymi 
dokumentami (referencjami dostarczonymi na wzorze 
dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego - 
załącznik numer 3) od podmiotów, w których wdrożenie 
miało miejsce.

TAK NIE

Lp. Kryteria wyboru Waga kryterium / punktu

1

Cena (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami. Cena podana w PLN, 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca 
podatek VAT.

70

2

Ocena kreatywność koncepcji (K)
Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej 
opartego na założeniach zasobowo-procesowego rachunku 
kosztów z uwzględnieniem przykładowych elementów 
modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad 
wyodrębniania obiektów, wymaganych podstawowych 
danych operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, 
procesach oraz usługach oraz potencjalnych rezultatów i 
zastosowań menedżerskich tego rachunku kosztów.

30

3 Suma (S) 100

4. UZASADNIENIE WYNIKÓW OCENY KREATYWNOŚCI KONCEPTU:

Szczegółowe uzasadnienie wyników oceny merytorycznej konceptów w wyniku które zostały 
przyznane punktu oceny przedstawione w tabeli numer 2 znajduje się w załączniku nr IV 
do niniejszego protokołu (załącznik nr IV - protokół z oceny merytorycznej).
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5. PUNKTY WYLICZONE ZOSTAŁY W OPARCIU O WZÓR MATEMATYCZNY:

PW = S

S = C + K

gdzie:
PW - punkty umożliwiające wybór oferty
5 - Suma uzyskanych punktów za kryteria wyboru 
C-punkty za cenę,
K - punkty za ocenę kreatywność konceptu

* Kryterium wyboru Ip. 1:
C = (C min / C ot) x 70
gdzie:

C min - najniższa cena wg formularza ofertowego spośród wszystkich złożonych ofert, 
C of. - zaoferowana cena wg formularza ofertowego danej oferty,
C- liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę.

• Kryterium wyboru Ip. 2:
K = (K of / K max) x 30
gdzie:

K max. - najlepsza/najwyższa ocena kreatywność konceptu wystawiona przez Eksperta 
merytorycznego Zamawiającego spośród wszystkich ocen.
K of. - ocena kreatywność konceptu wystawiona przez Eksperta merytorycznego 
Zamawiającego danej ofercie.
K - liczba punktów przyznana danej ofercie za ocenę kreatywność konceptu wystawiona 
przez Eksperta merytorycznego Zamawiającego.

6, WYBÓR OFERTY

Dnia 18.09.2013 r. zespół składający się z Kierownika projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 

Bartosza Osmoli, Specjalisty ds. rozliczeń i ewaluacji Mateusza Michalskiego, Eksperta 

merytorycznego prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego określił wartości punktowe 

kryteriów wyboru oraz dokonał ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty (praca zespołu 

odbyła się w siedzibie Zamawiającego). Praca zespołu odbyła się pod nadzorem KANCLERZ WSL 

doc. dr inż. Ireneusza Fechnera.

W wyniku tych prac przyznano ofertom następujące ilości punktów:

• OFERTA Ip.l ABC Akademia Sp. z o.o.

ul. Towarowa 35/403 

61-896 Poznań
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Ilość przyznanych punktów: 100,00

• OFERTA lp,2 KPMG Advisor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Ilość przyznanych punktów: 33,93

18 WRZEŚNIA 2013 r, W TRAKCIE PRAC WSKAZANEGO POWYŻEJ ZESPOŁU WYBRANO 
NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ ZE WZGLĘDU NA UZYSKANIE NAJWIĘKSZEJ LICZBY PUNKTÓW;

OFERTA Ip.l ABC Akademia Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35/403
61-896 Poznań
Ilość przyznanych punktów: 100,00

ZAMAWIAJĄCY WYBRAŁ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKAŁA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW {OFERTA 
NAJKORZYSTNIEJSZA) W OPARCIU O OKREŚLONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM KRYTERIA2.

2 Postępowanie prowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych 
kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania 
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie".

7. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 2/08/2013/OnJKnP

Załącznik nr I - potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania ofertowego na stronie 

internetowej Zamawiającego: www. wsi,com.pl (zrzuty ekranu komputera)

Załącznik nr II - wszystkie oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz 

z oświadczeniem Oferentów o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr III - oświadczenie o braku powiązań z Oferentami (podmiotami, które złożyły oferty) 

Zamawiającego podpisane przez osobę wykonujące w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (podpis 

kierownika projektu - Bartosz Osmolą)

Załącznik nr IV - protokół z oceny merytorycznej
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8. ZAMIESZCZENIE INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

www.efs.gov.pl

Zamawiający/Beneficjent informuje, iż na dzień upublicznienia niniejszego protokołu na stronie 

internetowej www.efs.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zamieściło komunikatu 

zobowiązującego Zamawiającego do upublicznienia protokołu co najmniej na stronie internetowej 

wskazanej w powyższym komunikacie (komunikat z 23-07’2013 informuje o tym, iż taka specjalna 

strona jest w budowie).

9. UPUBLICZNIENIE PROTOKOŁU Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 2/08/2013/OnJKnP

Niniejszy protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wraz z załącznikami zostanie rozesłany 

do wszystkich Oferentów (podmiotów, które złożyły ofertę) poprzez pocztę elektroniczną 

na adresy mailowe, z których otrzymano oferty oraz poprzez pocztę tradycyjną na adresy podane 

w ofertach (przesyłki za potwierdzeniem odbioru), W przypadku błędnego wskazania adresu, 

lub nie odebraniu przesyłki i jej zwrotowi do Zamawiającego przesyłka nie będzie ponownie 

wysyłana - wysyłka nastąpi najpóźniej w terminie do trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia 

procedury zapytania ofertowego.

Niniejszy protokół wraz z załącznikami zostaje upubliczniony również na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.wsl.com.pl

Wszystkie postanowienia protokołu zatwierdza:

/ data i podpis - KANCLERZ WSL doc. dr inż. Ireneusz Fechner/

/ data i podpis - KIEROWNIK PROJEKTU mgr Bartosz Osmolą /

St
ro

na
 8

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

http://www.efs.gov.pl
http://www.efs.gov.pl
http://www.wsl.com.pl


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

/ data i podpis - SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ I EWALUACJI mgr Mateusz Michalski/

Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Osmolą, teL 061 850-47-75 St
ro
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