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Załącznik nr 1
do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 83 Rektora

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia
16 czerwca 2021 r. w sprawie : wprowadzenia w Szkole

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu
udzielania zamówień, których wartość netto jest wyższa niż

3000 PLN i jest niższa od wartości 130000 PLN.

Warszawa, 28.09.2022 r.

NOTATKA
sporządzona na okoliczność dokonania zamówienia, którego wartość jest wyższa od

3000 PLN netto i nie przekracza wartości 20000 PLN netto.

1. Zamawiający:
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Organizator postępowania  Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii 

2. Osoba , która podejmowała czynności związane z udzieleniem zamówienia
mgr Magdalena Krośnicka - Trzcińska – opis przedmiotu zamówienia, nadzór nad 
przeprowadzeniem procedury, opracowanie protokołu, sporządzenie umów z wykonawcami.
mgr Katarzyna Wardęga - Wiewióra – opracowanie wzorów dokumentów koniecznych do 
przeprowadzenia procedury.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie warsztatów - dedykowanych studentom Wydziału Leśnego przez 
trenerów zewnętrznych w ramach projektu pn. „Sukces z natury - kompleksowy program 
podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie”. Przedmiot zamówienia podzielony 
został na 3 zadania:

Zadanie 1: SYSTEM SPRZEDAŻY DREWNA
Cel/forma warsztatów: poznanie zasad i form sprzedaży drewna oraz nabycie umiejętności 
posługiwania się narzędziami elektronicznymi sprzedaży z perspektywy sprzedawcy (pule 
drewna, logistyka i umowy sprzedaży, realizacja zamówień) i nabywcy (pomoc techniczna 
i merytoryczna obsługi narzędzi) zakończone praktyczną propozycją pul sprzedaży drewna, na 
podstawie danych uzyskanych w trakcie zadania. Forma realizacji warsztatów: warsztaty 
w formie zdalnej oraz dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, mające na celu 
kształcenie kompetencji uczestników. 
Uczestnicy: studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Leśnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – łącznie 14 studentów. 
Wymiar warsztatów: 1 grupa studentów x 45h (1 h rozumiana jest jako 45 minut). 
Wykonawca ma obowiązek weryfikacji nabycia kompetencji na podstawie testów kompetencji 
na wejściu i wyjściu uczestnika warsztatów. 

Zadanie 2: BUSINESS OBJECT W PLANOWANIU EKONOMICZNYM:
Cel/forma warsztatów: nabycie umiejętności tworzenia ekonomicznych raportów 
wykorzystywanych w zarządzaniu nadleśnictwem (przygotowanie indywidualnych propozycji 
raportów ekonomicznych). Zakres: tworzenie, edycja i udostępnianie ścieżek raportów 
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Business Object. Forma realizacji warsztatów: warsztaty w formie zdalnej oraz dodatkowe 
zadania praktyczne w formie projektowej, mające na celu kształcenie kompetencji 
uczestników.
Uczestnicy: studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Leśnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – łącznie 14 studentów. 
Wymiar warsztatów: 1 grupa studentów x 45h (1 h rozumiana jest jako 45 minut). 
Wykonawca ma obowiązek weryfikacji nabycia kompetencji na podstawie testów kompetencji 
na wejściu i wyjściu uczestnika warsztatów. 

Zadanie 3: RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: 
Cel/forma warsztatów: umiejętność tworzenia raportu oddziaływania na środowisko 
(przygotowanie indywidualnych raportów) jako dokumentu procedury oceny wpływu 
przedsięwzięć na środowisko (OOŚ). Jego opracowanie jest elementem procesu przygotowania 
inwestycji. Zakres: cele i etapy procesu OOŚ, zawartość i rola raportu, metody sporządzania 
raportu i prognozowania OOŚ. Forma realizacji warsztatów: warsztaty w formie zdalnej oraz 
dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, mające na celu kształcenie kompetencji 
uczestników.
Uczestnicy: studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Leśnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – łącznie 14 studentów. 
Wymiar warsztatów: 1 grupa studentów x 45h (1 h rozumiana jest jako 45 minut). 
Wykonawca ma obowiązek weryfikacji nabycia kompetencji na podstawie testów kompetencji 
na wejściu i wyjściu uczestnika warsztatów. 

4. Wskazanie wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru (Nazwa wykonawcy, adres, cena,
okoliczności wyboru wykonawcy)

Uwzględniając przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: za 
najkorzystniejszą uznano ofertę, która nie podlegała odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą 
łączną ocenę w poniżej wymienionych kryteriach oceny.

Cena wykonania zamówienia brutto (a) 60%  
inne kryteria:
Wykształcenie (b) 20%
Doświadczenie trenera (c) 20%

a) Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia brutto”:

Najniższa cena brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu
Cena brutto za 
wykonanie 
zamówienia

=
Cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia oferty ocenianej

x 60 pkt

Maksymalnie oferta w tym kryterium może otrzymać 60 pkt. 
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b) Ocena ofert w kryterium „Wykształcenie”:
Posiadane stopnie naukowe: 
• dr – 0 pkt. 
• dr hab. – 10 pkt. 
• prof. – 20 pkt.
Maksymalnie oferta kryterium: wykształcenie może uzyskać 20 pkt. 

c) Ocena ofert w kryterium „Doświadczenie trenera”:
• doświadczenie praktyczne do 10 lat w zakresie prowadzenia warsztatów, wykładów, 
szkoleń w obszarze zbieżnym z tematyką merytoryczną poszczególnych warsztatów = 0 pkt.
• doświadczenie praktyczne od 11 do 15 lat w zakresie prowadzenia warsztatów, 
wykładów, szkoleń w obszarze zbieżnym z tematyką merytoryczną poszczególnych 
warsztatów = 10 pkt. 
• doświadczenie praktyczne powyżej 15 lat w zakresie prowadzenia warsztatów, 
wykładów, szkoleń w obszarze zbieżnym z tematyką merytoryczną poszczególnych 
warsztatów = 20 pkt. 
Maksymalnie oferta kryterium: doświadczenie trenera może uzyskać 20 pkt.

Uwzględniając przyjęte ww. kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe,                                     
za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:

Zadanie 1: SYSTEM SPRZEDAŻY DREWNA
Lech Płotkowski Obory 25; 05-520 Konstancin-Jeziorna – 90 pkt
1. Cena wykonania zamówienia brutto – 60 pkt
2. Wykształcenie -10 pkt
3. Doświadczenie - 20 pkt

Zadanie 2: BUSINESS OBJECT W PLANOWANIU EKONOMICZNYM
Bronisław Kłapeć ul. Małej Łąki 8 m 26, Warszawa 02-793 - 90 pkt
1. Cena wykonania zamówienia brutto – 60 pkt
2. Wykształcenie - 10 pkt
3. Doświadczenie - 20 pkt

Zadanie 3: RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Lech Płotkowski Obory 25; 05-520 Konstancin-Jeziorna – 90 pkt
1. Cena wykonania zamówienia brutto – 60 pkt
2. Wykształcenie -10 pkt
3. Doświadczenie - 20 pkt

mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra    mgr Magdalena Krośnicka-Trzcińska             mgr inż. Rafał Bednarczyk
 Koordynator ds. PZP                                 Koordynator Modułu I-III                            Kierownik Projektu
POWR.03.05.00-00-Z033/17                    POWR.03.05.00-00-Z033/17        POWR.03.05.00-00-Z033/17

PROREKTOR DS. NAUKI
prof. dr hab. Tomasz Okruszko

                                                                                                       Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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