
PROTOKOT

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2015 data 26.09.2015,

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwaterowanie i wy2ywienie oraz wynajem sali
drugich Warsztatdw Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddzial Warszawski pTSR na
wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego lub pomorskiego w ramach prowadzonego pro
,,lntegracja-sztukq wobec niepelnosprawnojci 2" wsp6tfinansowanego ze srodk6w pa

Funduszu Rehabilitacji Os6b N iepelnosprawnych.

N r postqpow ania 5/ ZOLS data 26.08. 2015.

Zamawiajqcy:

Polskie Towarzystwo stwardnienia Rozsianego oddziat wa rszawski
ul. Nowosielecka 12, 00-4G6 Warszawa, biuro@ptsr.waw,.pl

L Przedmiot zam6wienia

- jwiadczenie uslug zwiqzanych z obslugq warsztat6w grupowych: drugich
Arteterapeutycznych organizowanych przez oddzial warszawski prsR na
wojew6dztwa kujawsko..pomorskiego lub pomorskiego zgodnie ze szczeg6lowym
przedmiotu zam6wienia dla 32 os6b niepefnosprawnych uczestnik6w projektu ,,1

sztukq wobec niepefnosprawno6ci 2" oraz 1 koordynatora , 2 terapeut6w i 2 wolontarius

Kod CPV

CPV - 55120000 - 7 - usfugi hotelarskie w zakresie spotka6 i konferencji
CPV - 55110000 - 04 - hotelarskie uslugi noclegowe
CPV - 55300000 - 3 - ustugi restauracyjne i podawania posifkdw

W dniu 26.08.2015r, wyslano drogq mailowE zapytania ofertowe do;
U Bosmana, ul. Sqdowa 7,87-300 Brodnica, 'biuro@ubosmana.pl'
Regionalny oirodek Edukacji Ekologicznej w przysieku sp. z o.o., przysiek, ul. parkowa 2,
134 Zlawiei Wielka,'hotel @daglezja.tu rystyka. pl'
FRKF Sporthotel, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, 'biuro@frkfsporthotel.pl'
Arbiter Hotel ***, Pl. Sfowiariski 2, 82-300 Elblqg, fax. +4g (55) 232 40 93,
'marketing@arbiterhotel. pl'

Spos6b upu blicznien ia za pyta nia ofertowego

Strona internetowa zamawiajqcego www.ptsr.waw.pl
Tablica informacyjna w siedzibie PTSR OW
Wysfanie informacji w formie maila

Termin skladania ofert 08.09.2015. do godziny 17:00

Termin wykonania uslugi - L6-2L.o9.2015 r. - wojew6dztwo kujawsko-pomorskie I

pomorskie

Do dnia 08.09.2015. wplyneiy nastqpujEce ofert.

ilt.

tv.

a)

b)

c)

Projekt wsp6lfinansowony ze Srodkdw Potistwowego Funduszu Rehobilitocji os6b

tt
Ery

Niepelnosprawnych



hotel @daglezja.turystyka. pl Przysiek, ul.
Parkowa 2,87-L34

ZlawieS Wielka

biu ro@frkfsporthotel. pl ul. Lipowa 3,84-
100 Puck

Regionalny
OSrodek

Edukacji

Ekologicznej w
Przysieku Sp. z

o.o

Przysiek, ul. Parkowa
2,87-134 ZlawieS

Wielka

Oferty, kt6re wplynqty po terminie: brak ofert

Kryterium wyboru oferty stanowifa:

Cena 70 pkt., do5wiadczenie w warsztatach dla os6b niepelnosprawnych 15 pkt. posiadanie

os6b niepelnosprawnych poruszajqcych siq na w6zkach, max. 15 pkt.

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 1-0.09.2015. dokonata wyboru oferenta, kt6ry
pozytywnie oceniony pod wzglqdem formalnym i merytorycznym i uzyskat najwiqkszq ilodi pu

wg kryterium: cena 70 pkt., doiwiadczenie w warsztatach dla os6b niepelnosprawnych L5
posiadanie pokoidla os6b niepefnosprawnych poruszajqcych siq na w6zkach, max. 15 pkt.

Komisja oceniajqca przyznala punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 5/20L5
26.08.2015.

Postqpowa n ie przeprowadzila kom isja w s ktadzie :

7. Monika Staniec - Przewodniczqca

2. Katarzyna Sadtowska - Sekretarz

3. Malgorzata Kitowska - Cztonek

Data sporzqdzenia protokotu.- 10.09.2015 r. zatwiertij$i
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Projekt wsp6lfinansowony ze Srodk6w Poristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepetnosprownych


