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Protokół ż przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego usługi współzarządzania

I.

Zamawiający:

ZespÓŁ Szkół Zawodowych
07 -41,0 Ostrołęka

nr

t

im. |ózefa Psarskiego w Ostrołęce, ul.

11_

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 przedmiofu zamówienia.

1, Usługa współzarządzania na potrzeby mobilności zagranicznej,?-tygodniowych praktyk dla 90

osób, w ramach proiektu ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki" finansowanego ze środków Programu
ERASMUS +, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2019-1-PLOl-KA102 -063487.
2.

Termin realizacji zamówienia:

- I i II

nI.

mobilność:28.08.2a - 3L,I2,20L9 r.

Kryteria oceny]

Kryteria oceny ofert i tryb wyboru naikorzystniejszej oferty:
1.

Cena łączna oferty - waga t00

2. Oferta wykonawcy
najkorzystniejszą.

z

o/o,

najniższą ceną brutto ogółem za wykonanie usługi zostanie uznańa za

3. W kryterium ,,Cena" maksymalną liczbę punktów [100) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:
|iczba punktów

=

cena łączna najniższa f cenałącznaoferty ocenianej x 100

4. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po

przecinku.

IV.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upłynąłdnia ?6,08,20L9 r. o godzinie ].1,00.
Oferty należało składać mailowo bądźw Siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie

i

odczytanie ofert nastąpiło w dniu 26,08,20t9r,

o

godzinie 11.30

w

siedzibie

Zamawiającego.
Projekt pt. ,oEurospecjaliści z Ostrołęki'o o numerze 2019-1-PL0l-KAr02_0ó3487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia żawodowe,

Akcja.l, MobilnośćedŃacyjna. Konkurs 20l9
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oferty zostały otwarte w kolejności,w jakiej zostały złożone u zamawiającego.

V.

Informacja o Wykonawcach zaproszonych do złożeniaoferty.
ZaPytanie ofertowe zostało przekazane drogą mailowo do pięciu wybranych Wykonawców,

VI.

Informacja o złożonych ofertach
W terrninie do dnia 26.08.2019r. do godz. 11:00 złożonotrzy ofe,rry. żbiorcze zestawienie ofert poniżej:

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Data wpływu

Nr
oferty

22.0B.201,9

1

FUNDACIA PRO FUTURO ul. Portowa 9a/11,,
03- 1,97 Warszawa

46000,00 zł

26,0B.2019

2

VERDE DariaZyga ul. Podleśna 52/62,
01,- 673 Warszawa

52000,00 zł

26,0B.201,9

3

ul. Nowogrodzka 51 II piętro lok. 3,

Cena oferty

Edu-Projekt - Barbara Geresz

53200,00 zł

00-695 Wars zawa

VII.

Stresz czenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium: cena

L

100

2

BB,46

3

86,47

IO0o/o

W wyniku przeprowadzonych czynnościwybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z

46000 zł, złożoną przezi

FUNDACJĘ PRO FUTURO ul. Portowa

ceną

9a/Il, O3-t97 Warszawa

Ostateczna cena za usługę współzarządzania na potrzeby mobilności zagranicznej wynosi za
wynagrodzenie brutto 46000 zł (słownie: czterdzieścisześćtysięcy złoĘch),

Uzasadnienie wyborur oferta z narnizs zą ceną.

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki" o numerzę 2019-1-PL0l_KA102_063487 współfinansow uly
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*, sektora Ksźałceniei szkolenia zawodowe,
Akcja,1, Mobilnośćedukacyjna. Konkurs 2019
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VI.

Informacja i wynikach
Wszystkie nadesłane Formu]arze zostały sporządzone na odpowiednich dokumentach i prawidłowo
wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Podpis Przewodn rczącego Komisji

Podpis

Komisji

Podpis Członka Komisji

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki'o o numerzę 20l9-t-PL0l-KAl02-0ó3487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe,
Akcja.1, MobilnośćedŃacyjna. Konkurs 20l9
Ą'

