
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

PROTOKÓŁ 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2015 data 12.08.2015r. 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas 
drugich Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonego projektu: „Integracja-sztuką wobec 
niepełnosprawności 2” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Nr postępowania 4/2015 data 12.08.2015r. 

Zamawiający: 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski 
ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa, biuro@ptsr.waw.pl 

I. Przedmiot zamówienia 

- świadczenie usług związanych z obsługą warsztatów grupowych: drugich Warsztatów 
Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia dla 32 osób niepełnosprawnych uczestników projektu ”Integracja-sztuką wobec 
niepełnosprawności 2” oraz 1 koordynatora , 2 terapeutów i 2 wolontariuszy. 

Kod CPV 

 CPV -  55120000 – 7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 
 CPV  - 55110000 – 04 – hotelarskie usługi noclegowe 
 CPV  - 55300000 – 3 – usługi restauracyjne i podawania posiłków  

 
II. W dniu 12.08.2015r. wysłano drogą mailową zapytania ofertowe do: 

- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku, „Perła Borów” Sp. z o.o., ul. Dębowa 11, 86-150 Tleń 
(biuro@perlaborow.pl ) 
- OW Polonez, ul. Okoniowa 3 (Pieczyska), 86-010 Koronowo (owpolonez@wp.pl ) 
- RYTEBŁOTA RESORT & SPA SP. Z O.O., Rytebłota 2, 87-305 Zbiczno (biuro@ryteblota.pl) 
 
Oraz powtórnie przesłane w dniu 25.08.2015r. drogą mailową zapytanie ofertowe do: 
- RYTEBŁOTA RESORT & SPA SP. Z O.O., Rytebłota 2, 87-305 Zbiczno (biuro@ryteblota.pl) 
- Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. (hote@daglezja.turystyka.pl)  

 
III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

 
a) Strona internetowa zamawiającego www.ptsr.waw.pl 
b) Tablica informacyjna w siedzibie PTSR OW 
c) Wysłanie informacji w formie maila 

 
IV. Termin składania ofert 25.08.2015r. do godziny 17:00 

 
Termin wykonania usługi – 16-21 września 2015 r. – województwo kujawsko-pomorskie 

 
 

Do dnia 25.08.2015. nie wpłynęła żadna oferta 



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

 
Nazwa Adres mailowy Adres Data wpływu 

oferty 
 
Oferty, które wpłynęły po terminie: brak ofert 

Nazwa Adres mailowy Adres Data wpływu oferty 
 

Kryterium wyboru oferty stanowiła: 

Cena 70 pkt., doświadczenie w warsztatach dla osób niepełnosprawnych 15 pkt. Posiadanie pokoi dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, max. 15 pkt.  

Uzasadnienie 

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r. dokonała unieważnienia zapytania ofertowego 
nr 4/2015 data 12.08.2015r. z powodu braku ofert zarówno spełniających jak i niespełniających 
kryteriów zapytania ofertowego.  

 

Postępowanie przeprowadziła komisja w składzie: 

1. Monika Staniec - Przewodnicząca 
2. Hanna Kapuśniak – Sekretarz 
3. Małgorzata Kitowska - członek 

Data sporządzenia protokołu – 26.08.2015 r.       Zatwierdził Kierownik Jednostki 

             

             ….……………..…………   
                        (data i podpis)  

 


