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Ostrołęka, dn. 26.08.2019 r.

ProtOkół z irrzeprowadzonego zapyHnia ofertowego dot/czącego usługi szkoleniowei

I.

Zamawiający:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. |ózefa Psarskiego w Ostrołęce, ul,
07 -41,0 Ostrołęka

1_1

Listopada 20,

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz sporządzenia
protokołu z postępowaniaz dnia 26.08,2019 roku powołano Komisję Konkursową w składzie:

1.
2.
3.

II.

Tadeusz Olszewski
Jan Podrażka
Krzys ztof Kacp rzak

- Przewodni cząca Komisji,

- Członek Komisji,
^ Członek Komisji.

Opis przedmiotu zamówienia.

1, 0rganizacja szkolenia na potrzeby mobilności zagranicznej,Z-tygodniowych

praktyk dla 90 osób,
w ramach projektu ,,EurospecjaliŚci z Ostrołęki" finansowanego ze środków Programu ERASMUS +,
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2079 -1-PL0 1-KA1 02-0 63487
.

2.

Termin realizacji zamówienia;

-I

mobilność:30,0B-21".09.2019r.

- II

mobilność:09,09-19.1.0.2019r.

UI.

Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1, Cena łączna oferty

- waga I00

2, Oferta wykonawcy
najkorzystniejszą,
3,

o/o,

z najniższą ceną brutto

ogółem za wykonanie usługi zostanie uznana za

W kfierium ,,Cena" maksymalną liczbę punkrów [100) otrzyma oferta zawierająca najniższą

cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

liczba punktów

=

cena łącznanajniższa f cenałączna oferty ocenianej x 100

4, Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia vrryników do dwóch miejsc po
przecinku.

IV.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upłynąłdnia 26.08.201,9 r. o godzinie 12.00.
Projekt pt. o,Eurospecjaliści z Ostrołęki" o numerzę ż019-1-PL0l-KA102-063487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej,Programu Erasmus*, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe,
Akcja.1, Mobilnośćedukacyjna. Konkurs 2019

Ze.ryoi, zkor Zawńłw,ych Nr
im J'ozefa Psarskł,ego
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Oferty należałoskładać mailowo bądźw Siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie

i

1

odczytanie ofert nastąpiło w dniu 26.0B,20L9r,

Zamawiającego.

o

godzinie L2,30

w

siedzib,ie

oferĘ zostaĘ otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego.

V.

Informacja o Wykonawcach zaproszonych do złożenia oferty.
ZaPytanie ofertowe zostało przekazane drogą mailowo do sześciu wybranych Wykonawców.

W.

Informacja o złożonych ofertach
W terminie do dnia 26,08,2019r. do godz. IZ:00 złożgno trzy oferty. Zbiarcze zestawienie ofert poniżej:

Data
WpłyWu

VrI.

Nr
oferty

22.0B.201,9

1,

23.0B. 201,9

2

26.0B.2019

3

Firma fnazwa} lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty

ERUDION Sp z o.o. ul. Kaliny }ędrusik 5 lok. 1,1,2,
01-7 48 Wars zawa
Best Solutions First Sp z o.o. ul. Radziwie 7 /220,
01- 164 Wars zawa
CENTRUM EDUKACII I ROZWOIU MAGNA Sp z o.o.
Al. Iana Pawła lI 7a/26,00-175Warszawa

1B000,aa zł
21000,00 zł
22400, a0 zł

Streszczenie oceny i porównania ofert:
Nr oferty

Liczba pkt, w kryterium: cena

1,

100

2

85,71

3

B0,3 6

1,00o/o

W wYniku przeprowadzonych czynnościwybrano jako najkorzystniej zą ofertę nr 1 z
].8000,00 zł, złożonąprzęz|

ceną

ERUDION Sp z o.o, ul. Kaliny |ędrusik 5 lok.112, Dl-7ŁlWarszawa

Ostateczna cena

za

usługę szkoleniową wynosi

(słownie : osiemnaścietysięcy złoĘch),

za

wynagrodzenie brutto 18000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta z nainizs zą ceną.

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołękio' o numerze 2019-1-PL0l-KAl02_063487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja.l, MobilnośćedŃacyjna. KoŃurs 20l9
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Informacja i wynikach
WszYstkie nadesłane Formularze zostały sporządzone na odpowiednich dokumentach i prawidłowo
wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Podpis Przewodni czącego Komisji

Podpis

Komisji

Podpis

złonka Komisji

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołękio' o numerze 2019-1-PL0l-KA102-063487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej,Programu Erasmus*, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja.l, Mobilnośćedukacyjna. KoŃurs 20l9

