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Ostrołęka, dnia 16.04.2018 r.

PRoToKÓŁ
w sprawie wyboru Wykonawcy na realizację usługi transportu międzynarodowego oraz

lokalnego osób, a także zakupu biletów lotniczych dla uczestników mobilności
międzynarodowych w Programie Erasmus* sektor Edukacja szkolna w ramach projektu pn.

,,Doskonalenie kadry ZSZ nr 1 w Ostrołęce w obszarze kompetencji językowych, ICT,
zarządczych i pedagogiczno-psychologicznychoo w okresie od 16.05.2018 r. do 08.06.2018 r. na

trasie Ostrołęka - Valletta (Malta) - Ostrołękao na trasie Ostrołęka - Neos Panteleimonas
(Grecja) - Ostrołęka oraz Ostrołęka - Erfurt (Niemcy) - Ostrołęka 

'

Niniejszy protokół został sporządzony w nłviązku z zapytaniem ofertowym nr 2AI/ERASMUS/ZOI8 z dńa
09.04.20l B r.

I. W odpowiedzinazapyIanie ofertowe, do up§rvu tęrminu składania ofert - tj. do dnia 16,04.2018 r. do
godz. 15:00, wpłynęły 2 oferty od:

l, EVENT MEDIAGROUP Sp. z o.o., ul. Mniszek 231,ż6-625 Wolanów (data wpł5łvu - 12.04.2018 r,),

2. MM GROUP Sp. z o.o,, Stodolne 1, 16-100 Sokołka (data wpĘwu - 13.04.20l8 r.),

II. Kwota jakąZamawiająay przeznaczył na realizację usfugi wynosi 20132,89 zł.

il. W dniu 16.04.2018 r. Komisja w składzie:
/ Tadeusz Olszęwski (Dyrektor ZSZNI 1) - Przewodniczący
{ Krzysztof Kacprzak (Koordynator projektu) - Członek
/ HalinaGrzyb (Kierownik administracfino-gospodarazy w ZSZNr 1) - Członek
dokonała oceny ofert,

IV. Komisja rozpatrując ofeĘ poddała je ocenie. Wynik ocęny zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
protokofu. Poszczególne oferry uzyskĄ poniższą ocenę punktową:
1. EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o., u1. Mniszek 231,26-625 Wolanów - 51 pkt.
2, MM GROUP Sp, z o.o., Stodolne 1, 16-100 Sokółka - 90 pkt.

Y. Zgodnie z zasadami wyboru Wykonawcy podanymi w zaplaniu ofertowym nr2Atr/ERASMUS/2O18
z dnia 09. 04.20 1 8 r. jako naj korzystniej sza wybrana zo stŃ a ofęrta:
MM GROUP Sp. z o.o., Stodolne 1, 16-100 Sokółka.

Załączniki:
l. Analiza ofęrt z wyboru Wykonawcy na realizację usfugi transportu międzynarodowego oraz lokalnego

osób, a także zakupu bilętów lotnicąych dla uczestników mobilności międąynarodowych,
2. Zapfanle ofertowe rrr 2A.{iERASMUS/2018 z dnia 09.04.2018 r.

3. Oferta EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o., ul. Mniszek 23I,26
4. Oferta MM GROUP Sp. z o.o., Stodolnę l, l6-100

podpis Dyrektora

,,Doskonalenie kadry ZSZ nr l w Ostrołęce w obszarze kompetencjijęzykowych. lCT, zanądczych i pedagogiczno-psychologicznych"
o numerze POWERSE-20 l 7- 1 -PL0l -KA l 01 -0370l 4

w ratnach projektu ,, Ponadnarodowa mobilt,tość kudly etlukacji szkolnej " realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Progralnu Erasll-1us + Sektor Eclukacja szkolna


