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PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY 

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA: 

tłumaczenie pisemne publikacji pt: „Social Work Macro Practice” w ramach projektu 

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej 

 

NR POSTĘPOWANIA: 139/1.18/2013 

1. Przedmiot postępowania: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
 

1. Zwykłe tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski publikacji : „Social 

Work Macro Practice” 

 
według specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym.  
 
2. Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 6  września  2013 r. w siedzibie 

Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Zaproszenie wysłano również do 
następujących podmiotów na następujące adresy e-mail: 

 
1) Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek 

ul. Gimnazjalna 41C/1 
26-200 Końskie 
email: info@fatix.pl 

 
2) Sebastian Szymański,  

email: sebastian.j.szymanski@gmail.com 
 

3) Comtex PROFESSIONAL TRANSLATORS 
 Sheraton Plaza 
 ul. Prusa 2 
 00-493 Warszawa 
email: comtex@comtex.com.pl 

 
3. Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27  września 2013 r. 
4. Termin składania ofert oznaczono na dzień 23 września 2013 r. do godz. 09.00. Ze 

względu na przerwę techniczną na naszej stronie w dniach 17-20.09, termin składania 
ofert na zapytanie ofertowe nr 139/1.18/2013 został przedłużony do dnia 27.09 do 
godziny 09:00 o czym osoby, które ujawniły się w zapytaniu ofertowym zostały 
poinformowane. Informacja ta została również zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
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5. Oferty zostały złożone przez: 
 

1. Oferta nr 1 –     Comtex PROFESSIONAL TRANSLATORS 
 Sheraton Plaza 
ul. Prusa 2 
00-493 Warszawa 
(wersja elektroniczna) w dniu 27.09.2013 r, o godz. 08:26 
Cena: 29.889,00 zł. 
 

2. Oferta nr 2  –     Sebastian Szymański 
(wersja papierowa) w dniu 20.09.2013 r., o godz. 13:30 
Cena: 32.400,00 zł. 
 

3. Oferta nr 3 –      SPEKTRA Tłumaczenia, Monika Zielińska – Choina 
ul. Leonarda 18 
20-625 Lublin 
(w wersji papierowej) w dniu 16.09.2013 r. , o godzinie 11:35 
Cena: 17.933,40 zł. 
 

4.    Oferta nr 4 –      Alfa-Deva Szkoła Języków Obcych 
ul. Piotrkowska 83 
90-423 Łódź 
(wersja elektroniczna) w dniu 19.09.2013 r, o godz. 12:55 
Cena: 17.933,40 zł. 

 
6. Ocena ofert: 

Oferta nr 1 – Wykonawca podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunku pkt 4.1.a) 

zapytania, tj. 
 
„wykonać w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 tłumaczeń z języka 
angielskiego na język polski z zakresu polityki społecznej, aktywności lokalnych, budowania 
partnerstw w społeczności lokalnej lub środowiskowej pracy socjalnej. Każde tłumaczenie o 
objętości co najmniej 20 stron”. 
 
Wykonawca wskazał w wykazie wykonanych tłumaczeń łącznie 5 pozycji, przy czym poz. nr 1 
podlega odrzuceniu ponieważ tłumaczenie zostało wykonane na język angielski. 
 
Ponadto we wszystkich tłumaczeniach Wykonawca nie wskazał zakresu, którego dotyczyło 
tłumaczenie. 
 
Wykonawca podlega odrzuceniu również z powodu niespełnienia warunku pkt 4.1.b) zapytania, 
tj. 
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„w przypadku pozostałych oferentów muszą wskazać do realizacji zamówienia osobę którą 
dysponują i która będzie realizować zamówienie, i która posiada tytuł doktora w zakresie nauk 
humanistycznych, konkretnie jednej z wymienionych dziedzin: filozofia, nauki polityczne, 
socjologii oraz która posiada min. 5 letnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z języka 
angielskiego na język polski”. 
 
Wykonawca dedykował do realizacji zamówienia tłumacza, który posiada tytuł magistra 
lingwistyki stosowanej, tym samym nie spełnia warunku dot. wykształcenia. 
 
Dodatkowo CV tłumacza powinno zostać uzupełnione zgodnie ze wzorem, tj. wskazać tytuł 
tłumaczenia, datę, nazwę zleceniodawcy. 
 
Wykonawca złożył ofertę (tj. załącznik nr 1 – formularz oferty) na formularzu zapytania nr 
135/1.18/2013 
  
Oferta nr 2  - Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty w zakresie  załącznika nr 2, tj. 

wykaz wykonanych tłumaczeń poprzez wskazanie czy wykonane tłumaczenia były z języka 

angielskiego na język polski czy z języka polskiego na język angielski do dnia 01.10.2013 r.  do 

godziny 17:00 . Wykonawca dostarczył uzupełnienie dnia 01.10.2013 r. o godzinie 12.40. 

Wykonawca uzupełnił ofertę. Tym samym uznano, że oferta spełnia warunki zapytania. 

 
Oferta nr 3 –Wykonawca podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunku pkt 4.1.a) 
zapytania, tj. 
 
„wykonać w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 tłumaczeń z języka 
angielskiego na język polski z zakresu polityki społecznej, aktywności lokalnych, budowania 
partnerstw w społeczności lokalnej lub środowiskowej pracy socjalnej. Każde tłumaczenie o 
objętości co najmniej 20 stron”. 
 
Wykonawca wskazał w wykazie wykonanych tłumaczeń łącznie 5 pozycji, przy czym poz. nr 3 i 
poz. nr 5 podlega odrzuceniu ponieważ tłumaczenie zostało wykonane z języka polskiego na 
język angielski. 
 
Dodatkowo Wykonawca dołączył własne CV, którego wynika, że posiada tytuł magistra filologii 
angielskiej, tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunku pkt 
4.1.b) zapytania, tj. 
 
”w przypadku pozostałych oferentów muszą wskazać do realizacji zamówienia osobę którą 
dysponują i która będzie realizować zamówienie, i która posiada tytuł doktora w zakresie nauk 
humanistycznych, konkretnie jednej z wymienionych dziedzin: filozofia, nauki polityczne, 
socjologii oraz która posiada min. 5 letnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z języka 
angielskiego na język polski”. 
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Wykonawca również we własnym CV w doświadczeniu w tłumaczeniach nie wskazał 
konkretnych tłumaczeń, a jedynie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
tłumaczeń. 
 
Wykonawca nie poświadczył za zgodność złożonego pełnomocnictwa. 
 
Oferta nr 4 – Wykonawca podlega odrzuceniu z powodu niespełnienia warunku pkt. 4.1.b) 
zapytania, tj. 
 
„w przypadku pozostałych oferentów muszą wskazać do realizacji zamówienia osobę którą 
dysponują i która będzie realizować zamówienie, i która posiada tytuł doktora w zakresie nauk 
humanistycznych, konkretnie jednej z wymienionych dziedzin: filozofia, nauki polityczne, 
socjologii oraz która posiada min. 5 letnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z języka 
angielskiego na język polski”. 
 
Wykonawca nie złożył CV zgodnie ze wzorem Zamawiającego. Natomiast zgodnie ze złożonym 
CV (własnym) tłumacz wskazany do realizacji zamówienia w latach 2000-2005 był studentem 
Filologii Angielskiej i studentem Psychologii, tym samym tłumacz nie posiada wymaganego 
wykształcenia. Nike wykazał również wymaganego doświadczenia. 
 
Ponadto Wykonawca nie podpisał złożonego własnego CV. 
 
 
Wykonawca w wykazie wykonanych tłumaczeń nie wskazał dat tłumaczeń, ponadto zakresu 
tłumaczeń. 
 
Dodatkowo Wykonawca źle wyliczył cenę, tj. Wykonawca wskazał 17.988,40 zł., a powinno być: 
810 x 22,14 zł.=17.933,40 zł. 
 
7. Kryteria oceny ofert: 
 

1. Cena – 70% 
2. Doświadczenie Wykonawcy w tłumaczeniu – 30% 

 
Wobec tylko jednej ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty Zamawiający odstąpił od 
szczegółowego wyliczenia punktów.    
 
8.  Wybrany wykonawca:  

Nazwa:  Sebastian Szymański 
Cena: 32.400,00 zł.  
 
9. Data sporządzenia protokołu: 01..10.2013 r. 



 
 
 

5 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

10. Osoba prowadząca postępowanie: Aleksandra Dobrosielska , Specjalista ds. 
organizacji szkoleń i spotkań 

Imię i nazwisko: Aleksandra Dobrosielska Podpis ………………… 
 
 
11. Osoby sporządzające protokół:  
 
Imię i nazwisko: Aleksandra Dobrosielska  Podpis …………………….. 
Imię i nazwisko: Hubert Nowak  Podpis …………………….. 
 
12. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Bohdan Skrzypczak 
Funkcja: Prezes 
Data i podpis: ……………………… 
 
13. Załącznikami do niniejszego protokołu są: 

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie; 
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby sporządzającej protokół; 
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby zatwierdzającej wynik postępowania.  


