
PROTOKOT

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr t/20L6lPFRON/OWPTSR/CNP data 06.05.2016 r.

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwaterowanie i wy2ywienie oraz wynajenn sali

podczas Warsztat6w Komunikacji Interpersonalnej (WKl) na terenie wojew6rlztwa

zachodniopomorskiego w ramach prowadzonego projektu: ,,Czas na pracq" wsp6tfinansowanego ze

Srod k6w Pa ristwowego Fund uszu Reha bilitacji Os6 b N iepelnosprawnych.

N r postqpow anla L/ 2Ot6lPFRO N/OWPTSR/CN P data 06.05.20L6 r.

Zamawiajqcy:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski

ul. Nowosielecka 12, 00-456 Warszawa, biuro@ptsr.waw.pl

l. Przedmiot zam6wienia

- $wiadczenie ustug zwiqzanych z obslugq Warsztat6w Komunikacji lnterpersonalnej (WKl) na

terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego, zgodnie ze szczeg6lowym opisem przedmiotu

zam6wienia dla 25 os6b niepelnosprawnych uczestnik6w projektu "Czas na pracq" oraz 3

trener6w i 2 os6b z obstugi projektu.

Kod CPV

- CPV - 55120000 - 7 - uslugi hotelarskie w zakresie spotkari i konferencji

- CPV - 55110000 -04- hotelarskie usluginoclegowe

- CPV - 55300000 - 3 - usfugi restauracyjne i podawania posilk6w

ll. W dniu 05.05.2016r. upubliczniono zapytanie ofertowe na stronie PTSR OW oraz wlrslano

drogq mailowq zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawc6w:

- HOTEL SKAL, hotel@skal-hotel.pl
- O$rodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny,,LeDan", ledan@ledan'pl
- HOTEL LAMBERT MEDICAL SPA, lambert@lambet-ho.Iel.pl

lll. Spos6bupublicznieniazapytaniaofertowego

a) Strona internetowa zamawiajqcego www.ptsr.waw.pl
b) Tablica informacyjna w siedzibie PTSR OW

c) Wystanie informacji w formie maila do trzech potencjalnych oferent6w

projekt wsp6lfinonsowany ze irodk6w Partstwowego Funduszu Rehabilitocii Os6b Niepelnosprawnych

rl



Nazwa Adres mailowv Adres Data wplywu oferty

Inventum biuro@inventum-global.pl 33-300 Nowy Sqcz,

ul, Mikotaja Reja

20A

1_2.05.2016

GALEX ZAKIAD
PRODUKCYJNO-

USTUGOWY filia
OSrodek

Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjny
LeDan,

ledan@ledan.pl ul. Kapitadska
6r/63,76-034
Chlopy k/Mielna

L2.05.20L6

Termin skladania ofert 12.O5.2O15r. do godziny t7:OO

Termin wykonania uslugi - 72-L7 czerwiec 20L6 r. - wojew6dztwo zachodniopomorskie

Do dnia 12.05.201Gr. do godziny 17.00 otrzymano nastqpujqce oferty:

Na podstawie pkt 13 Zapytania Ofertowego nr t/20L6/PFRON/OWPTSR/CNP - Zamawiajqcy zastrzegl

i2 oferty, kt6re wplynq po terminie wyznaczonym w w/w zapytaniu ofertowym, nie bqdq podlegai

ocenie.

Kryterium wyboru oferty stanqwifa:

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

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

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 16.05.2016r. dokonala otwarcia zto2onych ofert:

Nazwa Adres llo56 punkt6w
cena, z

zalqcznika nr 1
do zapytania
ofertowego

lloSd punkt6w
doSwiadczenie

lloSd
punkt6w
pokoje

Suma
punkt6w

GALEX ZAKIAD
PRODUKCYJNO-

USTUGOWY filia
OSrodek

Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjny

LeDan,

ul. Kapitafiska

6t/63,76-034
Chlopy

k/Mielna

70 10 15 95

lnventum 33-300 Nowy
Sqcz, ul.

Mikolaja Reja

204

Odrzucono pod wzglqdem formalnym - blqdnie wypelniony
zalqcznik nr 2

Komisja ofertowa dokonafa wyboru oferenta, ktory zostaf pozytywnie oceniony pod wzglqdem

formalnym i merytorycznym i uzyskal najwy2szq ilo6i punkt6w wg:

Projekt wsp6tfinansowqny ze lrodkdw Pafistwowego Funduszu Rehobilitocji Osdb Niepetnosprownych

2

tv.



kryterium: cena 70 pkt., do5wiadczenie w warsztatach dla os6b niepelnosprawnych 15 pkt.
posiadanie pokoi dla os6b niepelnosprawnych poruszajqcych siq na w6zkach, max. 15 pkt.

Nazwa Adres llo56
punkt6w

cena

llo36 punkt6w
doSwiadczenie

llo56
punkt6w
pokoie

Suma

punkt6w

GALEX ZAKI.AD

PRODUKCYJNO-

USTUGOWY filia
OSrodek

Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjny
LeDan,

ul. Kapitariska
6L/63,76-034
Chlopy k/Mielna

70 10 L5 95

Postqpowanie przeprowadzila komisja ofertowa w skladzie:

L. Monika Staniec - Przewodniczqca

2. Katarzyna Sadlowska - Sekretarz

3. Marcin Skroczyfiski - Czlonek.

Data sporzqdzenia protokolu - 16.05.20L6 r.

zatwierdzil

V-ce Przewodnitczqca Sl;Jbe'
Rady O{ Warillw-i[iego -qqSL?

dKaj

/ 6 .Q.;, e.olp.u.l
(data i podpis)

Projekt wsp6lfinansowdny ze Srodkdw Portstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych
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