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Ostrołęka, dnia 16.04.2018 r.

PRoToKoŁ
w sprawie wyboru Wykonawcy na reallzację usługi wyĄ.wienia całodziennego oraz noclegów

dla uczestników mobilności międrynarodowych w Programie Erasmus* Sektor Edukacja
szkolna w ramach projektu pn. ,rDoskonalenie kadry ZSZ nr 1 w Ostrołęce \ry obszarze

kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych" w okresie
od 1ó.05.2018 r. do 08.06.2018 r. w Valletta lub okolice (Malta), Neos Panteleimonas (Grecja)

oraz Erfurcie §iemcy)

Niniejszy protokół został sporządzony w związku z zapytaniem ofeńowym nr 3AJ/ERASMUS/2018 z dńa
09.04,20l8 r.

I. W odpowiedzi na zapytańę ofertowe, do upĘwu terminu składania ofert _ tj. do dnia 16.04.2018 r. do
godz. 15:00, wpłynęły 2 oferty od:

1, EVENT MEDLĄGROIIP Sp. z o.o,, ul. Mniszek 231,26-625 Wolanów (data wpłyrvu _
2. Dręam World Krzysztof Węglarz, ul, PaĘzantow 1ż, Laski, 05-080 lzabelin

13.04,20l8 r.).

II. Kwota jakąZamawiająay przęznaczyłnarealizację usługi wynosi 64 089,33 zł.

II. W dniu 16.04.2018 r. Komisja w składzie:
/ Tadęusz Olszewski (Dyrektor ZSZNr l) - Przewodniczący
/ Krzysztof Kacprzak (Koordynator prqektu) - Członek
/ HalinaGrzyb (Kierownik administracfino-gospodarczy w ZSZNr 1) - Członek
dokonała oceny ofert.

III. Komisja rozpatrując ofeĄ poddała je ocenie. Wynik oceny zawięra zŃącznik nr
protokołu. Poszczególne oferty uzyskały poniższą ocenę punktową:
l . EVENT MEDIA GROUP Sp. z o,o., ul. Mniszęk 231,26-625 Wolanów * l00 pkt.
2. Dręam World Krzysztof Węglarz,u|.PaĘzantow 12, Laski, 05-080 Izabelin -17 pkl.

1 do niniejszego

IV. Zgodnie z zasadami wyboru Wykonawcy podanlłni w zapytaniu ofertowym nr 3A{/ERASMUS/2018
z dńa 09,04,ż0l8 r. jako najkorzystniejsza wybrana zostŃa ofęrta:

EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o., ul. Mniszek 231,26-625 Wolanów.

Załącznikl:
I. Analiza ofert z wyboru Wykonawcy na realizację usfugi wyżywienia całodziennego oraz noclegów dla

uczestników mobilności międzynarodowych.
2. Zapytanie ofertowe nr 3A{/ERASMUS/2018 z dńa 09.04.2018 r.

3. Oferta EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o,, ul. Mniszęk 23l,ż6-625 Wolanów.
4. Oferta Dream World Krzysztof Węglarz,ul.PaĘzantow 12, Laski, 05-080Izabęlin.

podpis Dyrektora

,.Doskonalenie kadry '1,S/, nr l rv Ostrołęce w obszaze konlpetenc.ii ,|ęzykorvych. lCT, zarządczych i pedagogiczllo-psychologicznych"
o numerze POWERSE-20l 7- 1 -PL0l -KA l 0l -0370 l 4

w ramach projektu ,, Ponadnarodowa mobilność kadry edttkacji szkolnej " reaIizowanego ze środkórv PO WER
na zasadach Programu Erastnus + Sektor Edukacja szkolna

12.04,2018 r.),

(data wpływu


