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O strołęka, 23.12.2020r

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi transportowei

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. |ózefa Psarskiego
07 -4La Ostrołęka.

w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz
sporządzenia protokołu z postępowania z dnia 23.12.2O2Or roku powołano Komisję
Konkursową w składzie:

1.

2.

J.

Tadeusz olszewski
Renata piaścik

Krzysztof Kacprzak

- Przewodn icząca Komisj i,
- Członek Komisji,
- Członek Komisji.

liczba uzyskanych punktów
x 60 pkt = w przedmiotovvym

kryterium

il. Opis przedmiotu zamówienia.
t. Organizacja transportu na potrzeby mobilnościzagranicznej, Z-tygodniowych praktyk dla BB
osób, w ramach projektu ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki"we Włoszech finansowanego ze środków
Programu EMSMUS +, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2020-1-PL0l-KA102-
079867

2. Termin realizacji zamówienia:

- I mobilnoś ćz 18.04.2021-0 1.05.202 1.

- II mobilność: 02.05.2 0 2I-75,05.2021.

ilL Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Cena(600ń - 60 pkt.)

Wartość
najniższa
wartość badana

ż) Termin bezkosztowego anulowania przejazdu(20o/o - 20 pkt.J

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:
a) 3 dni przed planowanym dniem przejazdu - 20 pkt

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA102-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 programu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020
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b) 7 dni przed planowanym dniem przejazdu- 10 pkt
c) 10 dni przed planowanym dniem przejazdu - 5 pkt

W PrzYPadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. c), Wykonawca
otrzymał 0 pkt.
W Przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzymał 0 pkt,
W PrzYPadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzymał
punkty wg terminu pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.

3) Termin Podstawienia autokaru w razie awarii lub zmiany terminu przejazdu
(20o/o - 20 pkt,)

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:
a) do 8 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 20 pkt,
b) do 12 godzin przedplanowanym terminem przejazdu- 15 pkt,
c) do 16 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 10 pkt,
d) doZ4godzin przed,planowanym terminem przejazdu- 5 pkt.

W PrzYPadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. d),
Wykonawca otrzymał 0 pkt.
W PrzYPadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzymał 0 pkt.
W PrzYPadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma
punkty wg terminu pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.

IV. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upłynął dnia 23.72.202,0 r. o godzinie 10.00.

oferty należało składać mailowo bądźw siedzibie zamawiającego.
Otwarcie i odczytanie ofert nastąpiło w 23.1,2.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego.
oferĘ zostaĘ otwarte w kolejności, w jakiej zostaĘ złożone u zamawiającego,

v. Informacja o wykonawcach zaproszonych do złożeniaoferĘ.
ZaPYtanie ofertowe zostało przekazane drogą mailowo do pięciu wybranych
Wykonawców.

4. Informacja o złożonych ofertach

Projekt pt.,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-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

Strona? z4



B Erasmus+
Zeqr* *krłZa,ładawryń Nr 1
im Józóa P§fsk€.ga
xoshoĘce

W terminie do dnia 23.L2.2020r. do godz. 10:00 złożono trry oferty. Zbiorcze zestawienie

ofert poniżej:

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkotzystniejszą ofertę nr 2 z ceną
88000,00 zł, złożoną przez:

MM Group Sp.z o.o. ul. tana Kazimierza 279|ok3,0s-126 Stanisławów Pierwszy

Ostateczna cena za usługę transportową wynosi za Wnagrodzenie brutto BB000,00 zł
[słownie: osiemdziesiąt osiem Ęsięcy złotych),

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 nie podlega odrzuceniu i w oparciu o przyięte

Projekt pt. ,,Eurospecialiści z Ostrołęki we Włoszech" 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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Data
wpływu

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Cena oferĘ

Termin
bezkosztowego

anulowania
przeiazdu

Termin
podstawienia
autokaru w
razie awarii
lub zmiany
terminu

orzeiazdu

17,12,2020 t
BESTBUS Sp. z o.o.
ul. Plac Gen. |ózefa Hallera 5/I4A
03-464 Warszawa

92400,00 zł 3 dni 16h

77,1,2.202,0 2

MM Group Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 27 9 Iok, 3,

05 -I2 6 Stanisławów Pierwszy
BB000,00 zł 3 dni L2h

17,72,2020 3
SINDBAD Sp. z o.o. ul. Działkowa
4 45-144 Opole

92400,00 zł 10dni 16h

5. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr
oferĘ

Liczba pkt.w kryterium:
cena 607o

Liczba pkt.w
kryterium:

Termin
bezkosztowego

anulowania przejazdtl
20o/o

Liczbapkt. w
kryterium:

Termin podstawienia
autokaru w razie awarii

lub zmiany terminu
przejazdu 20o/o

Suma

7 57 20 10 87

2 60 20 15 95

3 57 5 10 72
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kryteria oceny ofert iest naikorzystniei szą złożoną ofertą.

Informacja i wynikach

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrolęki we Włoszech" 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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Podpis Przewodniczącego Komisji Podpis Członka Komisji Podpis Członka Komisji


