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Ostrołęką dn. 26.08.20 1 9 r.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofćrtowego dotyczącego
usługi organizacii p,rogramu edukacy|ńo - kulturowego

Zamawiający:
Zespół Szkół Zawadowych nr
ul. 11, Listopada 20, 07 -4I0 Ostrołęka

im. Jozefa Psarskiego W

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz
Protokołu Z postępowaniaz dnia 26.0B.?,0I9 roku powołano Komisję Konkursową w

Ostrołęce,

sporządzenia
składzie:

1.

2.

3.

Tadeusz 0lszewski
Ian Podrazka
Krzys ztof Kacp rzak

- Przewodni cząca Komisji,
- Członek Komisji,
- Członek Komisji.

U. Opis przedmiotu zamówienia.
L, Organizacja programu edukacyjno - kulturowego na potrzeby mobilności zagranicznej,
2-tygodniowych praktyk dla 90 osób, w ramach projektu ,,Eurospecjaliści z ostrołęki"
finansowane80 ze Środków Programu EMSMUS +, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu:
Z 0 1 9- 1 -PLo 1-KA1 0 2 -06 3487,

2. Termin realizacji zamówienia:

- I mobilnoś ć:23,09-04.10.2019 r.

- II mobilność: 21,10-01 ,LL2079 r.

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

].. Cena łączna oferty - waga L00 o/o,

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

3. W kryterium ,,Cena" maksymalną liczbę punktów [1.00) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę, Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

liczba punktów = cena łączna najniższa l cenałącznaoferty ocenianej x 100

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

Projekt pt. noEurospecjaliści z Ostrotęki" o numerzę 2a19-1-PL0l-KAl02-0ó3487 współfnansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*, sektora Ksżałcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja.l, Mobilność edŃacyjna. Konkurs 20l9

Strnnn 1 z 1



ffirffisffiŁJs"#
Zeryal, uk#r Zawd wlĘh Nr 1

im J'ózefa Fsarsfo,bgo
w OskĘce

IV. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upĘnął dnia 26.0B.20L9 r, o godzinie 13.00.

Oferty należało składać mail owo b ądź w Sietlzibie Zamawia j ącego.
Otwarcie i odczytanie ofert nastąpiło w dniu 26.08.2019r, o godzinie 13.30 w siedzibie
Zamawiającego.
oferty zostały owyarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego.

V. Informacja o Wykonawcach zaproszonych do złożenia oferty.
ZaPytanie ofertowe zostało przekazane drogą mailowo do pięciu wybtanych Wykonawców.

VI. Informacja o złożonych ofertach
W terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 13:00 zŁożono trzy oferty. Zbiorcze zestawienie ofert poniżej:

Data wpływu Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Cena oferty

23.0B.201,9 1,
FLYING COLOURS Sp.z o.o. ul. Niekłańska 35/I
03-924 Warszawa 7 200 0, 00 zł

23.0B.201,9 2
Digital Break Sp. z o.a. ul. Sejneńska 51,
16-400 Suwałki 7 B00 0, 00 zł

24.0B.2019 3
Dream World Krzysztof Węg|arz
Laski ul. Partyzantów1,2, 05-0B0 lzabelin B1000,00 zł

VII. Streszczenie oceny i porównania ofert:

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

1, 100

2 92,31,

3 BB,B9

W wYniku przeprowadzonych czynnoŚci wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z ceną
7 2,000,00 zł, złożoną przezi

FLYING coLoURs Sp. z o.o. uI. Niekłańska 35/1 o3-gzŁWarszawa

Ostateczna cena za usługę edukacyjno - kulturową wynosi za Wnagrodzenie brutto 72000,00 zł
(słowni e : si edem dzi esiąt dwa tysiące złoĘ ch),

Uzasadnienie wyboru: oferta znainiższą ceną.

PĄekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki'o o numerze 2019-1-PL0l-KAl02-0ó3487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*o sektora Ksźałcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja.1, Mobilność edukacyjna. KoŃurs 2019
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VI. Informacja i wynikach
Wszystkie nadesłane Formularze zostały sporządzone na odpowiednich dokumentach i prawidłowo
wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Podpis Przewodniczącego Komisji Podpis Członka Komisji

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki" o numerze 2019-1-PLOl-KA102_063487 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus-]-, sęktora Kształcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja,1, Mobilność edukacyjna, Konkurs 2019

Podpis Komisji


