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Giź5rcko,

Prrrtokół z przeprowadzonego zapytania ofertoruego dotyczącego zamówienia na rłsługę
społeczną

I. Zamawiający:
Płwiat&izytk|A}eja 1 *Ąaja}.4 ,11-śał Ciżyck*, NIP; 8451862?"51fNabywcaJ,
w imieniu którego dziaŁa

ZespóŁSzkółKształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. T. Kościuszki 23, 11-500
Giżycko IOdbiorcaJ

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprawadzenia aceny afert araz
spcrządzenia pratckołu z postępa\*lania z dnia 2,7.&9.2*19 roku powcłano Kamisię
Konkursową w składzie:

1. iarosław Kulhawik - Przewodniczącyla Komisji,
2. Dariusz Radziiuewicz - Członek Komisii"
3. Robert Płatosz - Członek Komisji.

fi. Opis przedmiotu zamówienia.

]_, Przedrniatem zamówienia jest świadczenie usługi hotełarskiei i restauracyinej w tyrn
realizacja zakwateror,yania i wyżywienianapotrzeby mobilnościzagranicznej, Z-tygodnlłwch
praktykdla87 asób,w ramach prajektu ,,Nawatzesne praktykizagraniunefortnąpadwyższenia
umiejętnoŚci zawodowych uczniów techników oraz ich moł:ilności na krajołlyrni zagranic-źnym
rynku pracy" finansorłran ega ze środków Programu P0 V!iER na zasadach Pragramu Erasmus+,
Kształcenie i §zkolen ia Zawodowe, nr pro] ekt u: Zł19 - 1-PLa I-KALB?- a 637 ąZ.

2. T er miny r ealizacji zamów ienia:

1 grupa: a7.3"a.Za19 r. - 1B.10"Za19 r. dla grupy 33 osób

2 grupa: 27.04,ż820 r. - 08.05.2 aZa r, dia grupy 54 osób

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

1) Cena{60oń - 60 pkt.)

Vriartość nainiższa
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wartaśćbadana
ticzba uzyskanych punktów
w prze dmiatswym kryteriu m

x6a pkt

Plojekt pt.,,Nowoczesne praktyki zagraniczne formą podwyższenia umieiętności zawodowych uczniór,y
technikór,lr oraz ich mołrilności na ln,aiowym izagranieztytu ryrrku pracy''o numerze ża!9-t-PLOt-KA102_

B63742, wspóifinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu POVdER, na zasadach Programu Erasmus+, sektor
tisztalcenie i szkoleniazawodowe, Akcja 1, Mobi]ność edukacyjna,
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2) Termin bezkosztowega anulowaniarezerwacji noclegu {Zao/o - ZC pkt}

Punktacj a b ędzie pr zyznaw an a według n astęp u] ącej skali :

a] 3 dni przed planowanyn:l dniem przyjazdu - 20 pkt
b] 7 dniprzedp|anawanyrn dniem przyiazdu, 15 pkt
cJ 14 dni przedpŁanovłanym dniem przyjazdu - 10 pkt
d] 2'], dniprzed,p7anawanym dniem przy1azdł - 5 pkt

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. di, Wykonawca atrzyma ł
pkt,

\ńł przypadku braku zadeklarowaniaterminuwykanawca atrzyma 0 pkt.

W przypadku zadeklarawania więcei niż jednego termiłu Wykcnawca atrzyma punktJ wg

terminu pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.

3} Termin płatności {aktury {żOg/a - ża plł.}

Piinktacj a b ędzie p r zy zmaw an a łvedług n astęp u j ącej skali :

aJ 30 dni od dnia zakończeniawyjazdu - 20 pkt,

b] 2'J, dni od dnia zakańczeniawyiazdu * 15 pĘ
c} '},4 drłi od dnia zakańczeniavtlyiaz&u - 1B pkt,

d] 7 dni od dnia zakańczeniawylazdu - 5 pkl

W przypadku zadeklarowania terminu krótszego niż wskazany powyżej, aferta zostanie

*drzlscoła.

lV. Termin składania ofert:

Terinin sliładania af ert upĘnąŁ dnia 27 .B9 .2a 19 r. * gał,zinie 1 5.0 S.

OferĘ nalezało składać mailowo bądźw Siedzibie Zamawiającego,

Zbigrcze odczy,tanie ofart i przygatowanie protokału nastąpiło:łl dniu 77.ag.Z{}X9r, o godzinie

15.30 w siedzibie Zamawiajątega.
afer' zostaĘ at\ffarte w kolejności, w jakiej zostaĘ złożane u Zamawiającega-

V. Informacja o Wykonawcach zapros zonych do złażenia a{erĘ.
Zaproszenie da złażenia oferty została opublikowane na stronie www szkaĘ.

W. Informacja ozłożonythafertach
W terminie do dnia ż7.a9.Zal9t. ó* godz. 15:a0 złażana 2 łferty. Zbiorcze zestawienie ofert

poniżej:

projelć pt. ,,Nor,coczesne praktyki zagraniczne formą podwlźszenia umiejętności zarpodowych uczniów
technikórłr oraz ich mołrilności na kraiorłjrn izagranicznym rynku pracy'' o numer-ze 20L9-1-PLOL-KA102-

06374? , r,,lspółfinansowany z funduszy |Jnii Europejskiej Programu POWER, na zasadach Pro8ramu Erasmus+, sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.
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Data
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ofeffiy
Firrna {nazwa} lułr łrazwisko

craz adres wykonawcy
Cena
ofefty

Terrnin
bezkosztcwegc

amulawania
rezerwacji

noclegu

Terłrtin
płatności
faktury

26,a9.Za§ 1,

FLYING CoLoURs SP, Z 0.0.,
ul. Niekłańska 35 l 1, a3-

9Z4Warszawa,
Z73 5żB,a0 3 dni 3S dni

ż6.aq-?B19 L

CENTRUM EDUKACJI I

ROZWOJU MAGNA SP. Z
O. O., Al. }ana Pawła II

70/26aOĄ75Warszawa.

żBB753,0o 7 dni 38 dni

VII. Streszczenie oceny i porównania ofert:

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z ceną
ż7 3 5ż8,00 zł, złażoną przez:

FLYING COLOUR§ SP. 7, O. 0., ul. Niekłańska 35 { 1, 83-9ż4 l{arszawa.

BsŁateczna cena za usługę spałeczną wynosi za wymagrodzełie ł:rutto 2735Z8_łB zł
[słownie: dr,vięście siodemdziesiąt trzy tysiące pięćser dwadzieścia osięm złotyehJ,

Uzasadnienie wybaru: oferta nr 1 nie padlega adrzureniu i w §parciu g przyręte
kryt*ria e r,eny ofert i e st nai kCIrzy§tniei § zą złnżar'ą 8 f*rtą,

VI. Informacja i wynikach
Wszystkie nadesłane Formułarze ofertort e zastaĘ spłrządz*ne na odpowiednich dokumentaclr
i prawidłowo wypełnioneprzez osoby upo,ważnione do reprezentacji,

Projekt pt. ,,Nowoczesne praktyi<i zagraniczne formą podwyzszenia umiejętności zawodorłrych ucznió,w
techników stazicle mobilnoŚci na kraiowyrn i zagraniczn;rm rprku pracy'' o numerze 2a19-1-PLal_KA102-

il63742, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu POI/VER, na zasadach Programu Erasmus+, sektor
Kształcenie i szkolenia zaworiowe. Akcja 1, Mobilnoś ć edłi<acyjna,
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Nr
oferty

Liczba pkt. w kryteriułn:
cena 6OYo

Liczbapkt. w
krlrterium:

Termin bezkosztowego
anulowania rezsrwaĄi

noclegu 20olo

Liczba pkt. w
kryterium:

Termin płatności fakrury
ZtVo

§&r&a

1 60 pkt 20 pkt Zff pkt 1B0 pkt

aL 56,83 pkt 15 pkt Zł pkt 91,83 pkt
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P rzew adniczącego Komisji Podpis Członka Komisji

Projekt pt. ,,Nowoczesne praktyki zagraniczne formą podwyzszenia umieiętności zawodoraych uczniów
technikóra graziłh. mgt ilności na krajowpn izagranicznym rynku pracy'' o numerue 20X9-!-YLOL-KA102-

B63742, współfinansowany z lunduszy Unii Europejskiej Programu POlĄlER, na zasadach Proglamu Erasmus+, sektor
Kształcenie i szkalenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.

Podpis Członl<a Komisji
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