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Ostrołęka, dn. 23.12.2020 r.

Protokół z przeprowadzonego zapyĘnia ofertowego dotyczącego usługi szkoleniowei

I. Zamawiaiący:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,
07-41,0 Ostrołęka

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz sporządzenia
protokołu z postępowaniaz dnia23.12.2020 roku powołano Komisję Konkursową w składzie:

l. Tadeusz Olszewski - Przewodniczący Komisji,
2. Renata Piaścik - Członek Komisji,
3. Krzysztof Kacprzak - Członek Komisji.

il. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Organizacia szkolenia na potrzeby mobilności zagranicznej, Z-tygodniowych praktyk dla BB osób,
w ramach proiektu ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" finansowan ego ze środków Programu
EMSMUS +, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2020-1-PL-01-KA102 -079867

2. Termin realizacji zamówienia:

- I mobilnoś ć: LB,OL2021,-I7 .O4.202Ir..

- I I mobilnoś ć: IB.07.202L-30.0 4.202Lr..

III. Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferĘ:

1. Cena łączna oferty - waga L00 o/o,

2. Oferta wykonawcy z najniższą ceną brutto ogółem za wykonanie usługi zostanie uznana za
najkorzystnieiszą.

3. W kryterium ,,Cena" maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

liczba punktów = cena łącznanajniższa f cenałącznaoferĘ ocenianej x 100

4. Zamawiaiący zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po
przecinku.

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 programu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020
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IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upĘnął dnia23.12.2020 r. o godzinie 12.00.

Oferty należało składać mailowo bądźw Siedzibie Zamawiającego.

otwarcie i odczytanie ofert nastąpiło w dniu 23.12.2020r. o godzinie L2.30 w siedzibie

Zamawiającego.
Oferty zostaĘ otwarte w kolejności, w jakiej zostaĘ złożone u Zamawiającego.

V. Informacja o Wykonawcach zaproszonych dozłożenia oferty.

Zapytanie ofertowe zostało prze|<azane drogą mailowo do pięciu wybranych Wykonawców.

VL lnformacja ozłożonychofertach
W terminie do dnia 23.12.202o.do godz. Iż:00 złożono dwie oferty. Zbiorczezestawienie ofert poniŻej:

Data
wpływu

Nr
oferĘ

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Cena oferty

L7.12.2,020 1
Best Solutions First Sp z o,o, ul, Radziwie 7 /220,
0I-764 Warszawa

1B000,00zł

17,12.2020 2
CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU MAGNA Sp z o.o.

Al. Iana Pawła |I 7 0 / 26, 00-175 Warszawa
20000,00 zł

VII. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty Liczba pkt. w kryterium: cena 100o/o

I 100

2 90

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z ceną

1 8000,00 zł, złożoną puzez:.

Best Solution First Sp. zo.o. ul. Radziwie7 /22O 0t,L64 Warszawa

Ostateczna cena za usługę szkoleniową wynosi za wynagrodzenie brutto 18000,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych),

Uzasadnienie wyboru: oferta znainiższą ceną.

projekt pt. ,,Eurospecialiści z Ostrolęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pt0l-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 mobilnpść edukacyjna programu POWER sektor kształcenie i szkolenie zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020
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VI. Informacja i wynikach
Wszystkie nadesłane Formularze zostaĘ sporządzone na odpowiednich dokumentach i prawidłowo

wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji.

L
Podpis Przewodniczącego Komisji Podpis Członka Komisji Podpis Członka Komisji

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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