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Ostrołęka, dnia 2I.03.201 8 r.

PRoToKÓŁ
w sprawie wyboru Wykonawcy na usługę społeczną - świadczenie usługi hotelowej

i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organŁowanych w ramach mobilności
edukacyjnych realizowanych w ramach projektu ,,ERASMUS + mobilność = wyższe

kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce" o numerze
20l7-1-PL0l-KA102-036591, Program PO WER, Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Niniejszy protokół został sporządzony w związku z przęprowadzęniem procedury wyłonienia wykonawcy na
świadczenię usługi hotelarskiej i restauracyjnej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla
uczestników mobilności międzynarodowej w ramach progmmu PO WER Sęktor Kształcenie i szkolenię
zawodowe - akcja 1 w Paralia Neou Panteleimona (Grecja) oraz w Barcelos (Portugalia), w związku
z ogłoszeniem o zamówieniu na usługę społeczną nr 3fu/ERASMUS/2018 z dnia 12.03.2018 r,

I. W odpowiedzina ogłoszenie o zamówięniu na usługę społeczną, do upływu terminu składania ofert - tj. do
dńa2l.03.2018 r. do godz. 15:00, wŃnęł dwie oferty od:

l, EVENT MEDIAGROUP Sp. z o.o,, ul. Mniszek 23I,26-625 Wolanów (data wpływu _ 19.03.2018 r.),

2. Grupa MONTOWNIA Wójtowicz Wroński Sp. J., ul, Gałęzowskiego 22A,30-498 Kraków (data wpływu
- 21.03.20l8 r.).

II. Kwota jakąZamawiający przeznaczyłnarealizację usfugi wynosi 467 315,54 zl.

II. W dniu 2I.03.2018 r, Komisja w składzie:
{ Tadęusz Olszęwski (Dyrektor ZSZNr l) - Przewodniczący
ł Krzysztof Kacprzak (Koordynator pĄektu) - Członek
{ HalinaGrzyb (Kierownik administracyjno-gospodarczy w ZSZNr 1) - Członek
dokonała oceny ofert.

IIL Komisja rozpatrując oferty poddała je ocenie. Wynik ocęny zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Poszczególne oferty uzyskĄ poniższą ocenę punktową:
1, EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o., ul. Mniszęk 23I,26-625 Wolanów * 100 pkt,
2, Grupa MONTOWNIA Wójtowicz Wroński Sp.J., ul. Gałęzowskiego.22A,30-498 Kraków - 87 pkt.

[V. Zgodnie z zasadami wyboru Wykonawcy podanymi w ogłoszeniu o zamówieniu na usfugę społeczną
nr 3fu/ERASMUS/2018 z dnia 12.03,2018 r. jako najkorzystniejsza wybranazostńaofeńa:
EVENT MEDIA GROUP §p. z o.o., ul. Mniszek 23I,26-625 Wolanów.

Załączniki:
I. Analiza ofert z wyboru Wykonawcy na usługę społeczną - świadczenie usługi hotelarskiej

i restauracyjnej.

2. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną nr 3fulERASMUS/20l8 z dnia D.a3.20l8 r,

3. Ofeńa EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o,, ul. Mniszek 231,26-625 Wolanów"
4, Ofęrta Grupa MONTOWNIA Wójtowicz Wroński Sp.J., ul. Gałęzowskiego 22A,30-498 Kraków.

,,ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zarvodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr l w Ostrolęce"
o numerze 20l 7-1-P1,0l_KAt02-036591

w ralnach projektu .,Ponadnclrodowa nlobilność uc:ttióu,i absoly,enIów oruz kadry l<ształcenia zawodowego " realizowanego
ze środkórł,po wER na zasadach programu Erasnlus + sektor kształcenic i szkolerlia zar,vodorve
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