
 

 
Gdańsk, dnia 13.12.2019 

 
Przetarg nieograniczony – Translation Service  
 

OGŁOSZENIE 

 WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

Na podstawie § 4 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych przyjętego w dniu 23.09.2019 r. uchwałą 

nr 5/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”: 

I. Komisja Przetargowa niniejszym informuje o wyniku postępowania na:  

„Translation Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time:               

an international network of learning and active schools for SDGs” 

II. W toku postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez: 

Panią Agnieszkę Sobolewską 

III. Wybrano ofertę złożoną przez: 

Panią Agnieszkę Sobolewską 

IV. Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu z dnia 

29.11.2019 roku Przetarg nieograniczony – Translation Service 

V. Streszczenie wybranej oferty: 
Nazwa 

wykonawcy 
(Nr oferty) 

Experience in 
the translation of 

English 
academic 

books, articles 
and papers 

 
 

Experience in 
the translation of 

English 
textbooks for 

students 

Experience in 
the translation of 
English history 
publications, 

preferably in the 
field of 

world/global 
history 

 
 

Experience in 
the translation of 

English texts 
containing 

language used 
in Global 
Education 
publication 

or/and gender 
sensitive 
language) 

Proof of being 
English 

translator with at 
least 2 years 
professional 
experience 

Best value for 
money 

Razem 
(punktacja) 

 Kryterium 
spełnione 

Kryterium 
spełnione 

Kryterium 
spełnione 

Kryterium 
spełnione 

Kryterium 
spełnione 

Kryterium 
spełnione 

nie dotyczy 

Agnieszka 
Sobolewska 
 

 
 
 
 

Wykonawca 
posiada 
doświadcze
nie w 
tłumaczeniu 
książek 
obejmującyc
h szeroki 
zakres 
tematyczny, 
w tym 
naukowy. 
 

Wykonawca 
posiada 
doświadcze
nie w 
tłumaczeniu 
materiałów 
edukacyjnyc
h. 
 

Wykonawca 
przedstawił 
publikację o 
tematyce 
historycznej. 

Wykonawca 
przedstawił 
referencje 
świadczące 
o 
znajomości 
tematyki 
edukacji 
globalnej. 

Wykonawca 
wykazał 
swoje ponad 
dziesięciolet
nie 
doświadcze
nie w 
zakresie 
tłumaczeń. 

Kwota w 
ofercie 
mieści się w 
budżecie 
przewidzian
ym na to 
zadanie  

Ze względu 
na jedną 
ofertę 
ocena 
punktowa 
nie były 
zastosowan
a 
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