
 

Projekt pn. „WELCOME TO MUS - Program adaptacji i integracji studentów z zagranicy” 
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt 

pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany 
w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18. 

 

 
Wynik zapytania ofertowego dotyczącego usługi: 

 

 pisemne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski  

w trybie zwykłym (nie ekspresowym) (kod CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń 

pisemnych) – objętość 1200-2000 stron obliczeniowych  

w ramach realizowanego projektu 

„WELCOME TO MUS - Program adaptacji i integracji studentów z zagranicy”. Program jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. 

„Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji  

w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania 

określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.  

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od następujących 

podmiotów: 

 

1. „dogadamycie.pl Sp. z o.o.” ul. Gen. Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin  

2. Biuro Tłumaczeń „ADLER” ul. Monte Cassino 9/U2, 70-465 Szczecin 

 

Poniższe zestawienie zawiera ceny brutto oraz punktację ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Nazwa „dogadamycie.pl Sp. z o.o.” Biuro Tłumaczeń „ADLER”  

NIE SPEŁNIA WYMOGÓW 

FORMALNYCH 

Numer oferty 1 2 

Cena oferty  30,26 zł 60 pkt - - 

Oświadczenia złożone SPEŁNIA - - 

Doświadczenie 

tłumacza nr 1 
800 stron 10 pkt - - 

Doświadczenie 

tłumacza nr 2 
330 stron 5 pkt - - 

Wykształcenie 

wyższe techniczne 

tłumacza nr 1 

brak 0 pkt - - 

Wykształcenie 

wyższe techniczne 

tłumacza nr 2 

brak 0 pkt - - 

Razem punktów  75 pkt - - 

 

 

Zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy udzielono wykonawcy:  

„dogadamycie.pl Sp. z o.o.” ul. Gen. Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin  

Wyboru dokonano w dniu 10.06.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


