
H Erasmus+

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego usługi społecznei

il. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w §rm
realizacia zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby mobilności zagranicznej, Z-Ęgodniowych
PrakĘk dla 90 osób, w ramach projektu,,Eurospecjaliści z Ostrołęki" finansowanego ze środków
Programu EMSMUS +, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2020-1-pL0l-KAt02_
079867

2. Termin realizacji zamówienia:

- I mobilnoś ć: L9.0 4.202Ir -30.0 4.2O2Ir

- II mobilność: 03.05.2 0 2Lr-14.05.202Ir

ilI. Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

l) Cena(600ń _ 60 pkt.) C

Wartość najniższa

L Zamawiający:
Zespół Szkół Zawodowych
07 -4t0 Ostrołęka.
W celu sprawdzenia ofert
sporządzenia protokołu z
Konkursową w składzie:

1. Tadeusz Olszewski
2. Renata Piaścik
3. Krzysztof Kacprzak

wartość badana
x 60 pkt

Zeęd§z,kc*ZazŃwyń Nrf
im Jóeefa}łmrs/tĘo
rrOstroĘce

Ostrołęka, dn. 23.12.20 20r

nr 1 im. lózefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. ].1 Listopada 20,

pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz
postępowania z dnia 23.I2.2O2O roku powołano Komisję

- Przewodn iczący Komisii,
- Członek Komisii,
- Członek Komisii.

liczba uzyskanych punktów
w przedmiotowym kryterium

2) Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu (20o/o - 20 pkt.) T

Punktacja będzie przpnawana według następującej skali:

Projekt pt. ,,EurospecjaliŚci z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL0l-KA1o2-o79857 zrealizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu społecznego,program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER)
w ramach projektu" Międzynaro.dowa Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 mobilność edukacyjna programu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020
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a) 1 dzień przed planowanym dniem przyjazdu - 40 pkt
b) 3 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 15 pkt
c) Sdni przed planowanym dniem przyiazdu - 5 pkt

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany w punkcie c wykonawca

otrzyma 0 punktów. W przypadku braku zadeklarowania terminu wykonawca otrzyma 0

punktów.
W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.

3)Ocena końcowa
Zamawiający dla uzyskania końcowej oceny oferty Wykonawcy dokona zsumowania

punktów przyznanychzakażde kryterium oceny zgodnie zniżej podanym wzorem;
Ocena końcowa oferty = C+T

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

IV. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upłynął dnia23.L2.2O2O r. o godzinie 14.00.

Oferty należało składać mailowo bądźw Siedzibie Zamawiającego.

Zbiorcze odczytanie ofert i przygotowanie protokołu nastąpiło w dniu 23.12.2O2O r. o godzinie

14:.00 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty zostały otwarte w koleiności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

V. Informacja o Wykonawcach zaproszonych do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty zostało przekazane drogą mailową do pięciu wybranych
Wykonawców.

VI. Informacja ozłożonychofertach
W terminie do dnia Z3.LZ.ZOZOr. do godz. t4:00 złożono 2 oferty. Zbiorcze zestawienie ofert

poniżei:

Projekt pt, ,,Eurospecialiści z Ostrołęki we Wloszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 zrealizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu społecznego,program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

w ramach projektu" Międzynarodowa Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 mobilność edukacyjna programu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020
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vIL Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr
oferĘ

Liczbapkt. w kryterium:
cena 607o

Liczbapkt w
kryterium:

Termin bezkosztowego
anulowania rezerwacji

noclegu 20%

Suma

1 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

2 5B,33 pkt. 15 pkt. 73,33, pkt.

W wYniku PrzeProwadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, z ceną
324984,0 O ńożoną przezi

Dream World Krzysztof Węglarz 05-080 Izabelin ul.parĘzantów 12, Laski

ostateczna cena za usługę społeczną wynosi za Wynagrodzenie brutto 3249$4,oo zł
(słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery).

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1nie podlega odrzuceniu i w oparciu
o przyięte kryteria oceny ofert iest naikorzystnieisz ązłożonąofertą.

Projekt pt. ,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Ptol-KA1o2-o79857 zrealizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu społecznego,program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER)
w ramach projektu" Międzynarodowa Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 mobilność edukacyjna programu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020

Data
wpływu

Nr
oferĘ

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena
oferĘ

Termin
bezkosztowego

anulowania
rezerwacii

noclegu

78,I2.2020 1

Dream World Krzysztof Węglarz

05-0B0 lzabelin ul.Partyzantów
].2,Laski

324984,00 1 DNI

18,l2.2020 2
EVENT MEDIA GROUP Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

3343t2,00 3 DNI
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VI. Informacja i wynikach
Wszystkie nadesłane Formularze ofertowe zostały spotządzone na odpowiednich dokumentach
i prawidłowo wypełnioneprzez osoby upoważnione do reprezentacji.

Podpis Przewodniczącego Komisji Podpis Członka Komisji Podpis Człónka Komisji

Projekt pt. ,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Wloszech" o numerze 2020-1-PL0l-KA1o2-o79867 zrealizowany jest

ze Środków Europejskiego Funduszu społecznego,program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER)
w ramach projektu" Międzynarodowa Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 mobilność edukacyjna pro8ramu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020
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