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07 -ĄL0 Ostrołęka.
W celu sprawdzenia ofert pod kątem

sporząd zenia protokołu z postępowania

Konkursową w składzie:

protokó ł z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego usługi społecznei

L Zamawiający:
ZespółSzkółZawodowychnrlim.JózefaPsarskiegoWostrołęce,uI.11Listopada20,

Zeryóf &*ółZanłrdotrydl Nr 1

łnt Jóae& łsarslgego
rł OstraĘce

Ostrołęka, dn. 04-09.20t9 r.

formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz

z dnia 04.09.2,019 roku powołano Komisję

l.
ż.
-,J.

Tadeusz olszewski
|an Podrażka
Krzysztof Kacprzak

Wartość najniższa
x 60 pkt

- P rzew o dniczący Ko misj i,

- Członek Komisji,
- Członek Komisji.

n. Opis przedmiotu zamówienia,

1. przedmiotem zamówienia iest świadczenie usługi hotelarskiej i restauracfnej w tym

realizacjazakwaterowania i wyżywienia na potrzeby mobilności zagraniczlej, z_tygodniowych

praktyk dla 90 o.ou, * .".".ńprolektu ,,rurospecialiści z ostrołęki" finansowanego ze środków

ProgramuERASMUS+,KształcenieiSzkoleniaZawodowe,nrprojektu:2019-1-PL01-KA102-
063487.

2. Termin realizacii zamówienia:

- I mobilność: 23.09 - O4.I0.2Ot9t,

- II mobilność: zr,LO, OI.17.2O79r,

ilI. Kryteria oceny:

kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystnieiszej oferry:

1) Cena (60% - 60 pkt.)

wartość badana

liczba uzyskanych punktów
= t . l--_--!-w przedmiotowym kryterium

2) Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu (Zlo/a - 20 Pkt,)

punktac|a będzi e przyznawana według następującej skali:

a)3dniprzed,planowanymdniemprzyjazdu-20pkt
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b] 7 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 15 pkt
c) L4 dniprzed planowanym dniem przyjazdu - t0 pkt
d) 21 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 5 pkt

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. d), Wykonawca otrzyma
0 pkt.

W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma punkty
wg terminu pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.

3) Termin płatności faktury (Z0o/o - 20 pkt.)

Punktacja będzi e przyznawana według następującej skali:
a) 30 dni od dnia zakończenia vvyjazdu - 20 pkt,
b) 2], dni od dnia zakończenia v,lyjazdu - ].5 pkt,
c) 14 dni od dnia zakończenia wyjazdu - 1-0 pkt,
d) 7 dni od dnia zakończenia wyjazdu - 5 pkt.

W przypadku zadeklarowania terminu krótszego niż wskazany poryżej, oferta zostanie
odrzucona.

Iv. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upłynął dnia 04.09.2O191i'.''o godzinie 12.0O.

Oferty należało składać mailowo bądź w Siedzibie Zamawiającego.
Zbiorcze odczyttanie ofert i przygotowanie protokołu nasĘpiło w dniu 04.09.2019 r. o godzinie
12.30 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty zostały otrłarte w kolejności, w jakiei zostaĘ złożone u Zamawiaiącego.

V. Informacja o Wykonawcach zaproszonych do,złożenia ofert5r.

Zaproszenie do złożenia oferty w formie zamówienia publicznego, w przetargu
nieograniczonym, zostało zamieszczone 27.08.2OI9 r. na stronie internetowej szkoĘ
w zakładce BIP z informacją o zadaniu na stronie głównej.

VI. Informacja o złożonych oferach
W terminie do dnia o4.o9.2ot9r. do godz. 12:o0 złożono 2 oferty. Zbioręe zestawienie ofert

poniżej:

Do projektu pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki" o numerze 2O19-1-PLO1-KA1O2-063487 współfinansowanego z

funduszy Unii Europejsklej Programu Erasmus+ sektor Kształcenie iszkolenia zawodowe, Akcja 1, MobilnoŚĆ
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vII. Streszczenie oceny i porównania ofert:

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 z ceną
337554,0O zł złożonąprzezi

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU MAGNA Sp. z o.o.
Aleia fana Pawła I| 70/26 O0-t75 Warszawa

Ostateczna cena za usługę społeczną wynosi za wynagrodzenie brutto 337554,00 zł
(słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery).

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu i w oparciu
o przyięte kryteria oceny ofert jest naikorzystnieiszązłożoną ofertą.

Do projektu pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki" o numerze 2O19-1-PL01-KA102-063487 współfinansowanego z

funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ sektor Kształcenie iszkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność
edukacyjna. Konkurs 2019

Data
wpływu

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena
oferty

Termin
bezkosztowego

anulowania
rezerwacii

noclegu

Termin
płatności
faktury

29.0B.2oL9 1
EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

37B900,00 7 DNI Do 21_ DNI

30.0B.2 0 ].9 2

CENTRUM EDUKACII I

ROZWOIU MAGNA Sp. z o.o.

Aleja |ana Pawła lI 7 0 /26
O0-L75 Warszawa

337 554,00 3 DNI Do 30 DNI

Nr
oferty

Liczba pkt. w kryterium:
cena 600/o

Liczba pkt. w
kryterium:

Termin bezkosztowego
anulowania rezerwacji

noclegu 20%o

Liczba pkt. w
kryterium:

Termin płatności faktury
20o/o

Suma

1, 53,45 pkt. 15 pkt. 15 pkt. 83,45 pkt.

2 60 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 100 pkt.
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VI. Informacia i wynikach
Wszystkie nadesłane Formularze ofertowe zostaĘ sporządzone na odpowiednich dokumentach
i prawidłowo wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Podpis Przewodniczącego Komisji złonka Komisji
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