
PROTOK6T

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2016/tpFRoN/KszR data 18.05.2016 r.

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwa{erowanie i wy2ywienie oraz wynajerm sali
podczas pierwszych Warsztat6w Arteterapeutycznltrch na terenie wojew6dztwa kujarwsko_
pomorskiego w ramach prowadzonego projektu: ,,Kullura, sztuka, relaks" wsp6lfinansowanego ze
Srodk6w Padstwowego Funduszu Rehabilitacji os6b Niepetnosprawnych

Nr postqpowania nr Z/2O1,6/?FRON/KSZR data 19.05.20tr 6 r.

Zamawiajqcy:

Polskie Towarzystwo stwardnienia Rozsianego oddziaf warszawski
ul. Nowosielecka 12, 00-456 Warszawa, biurodptsr.waw.pl

l. Przedmiot zam6wienia

- Swiadczenie usiug zwiqzanych z obslugq pieriwszych warsztat6w arteterapeutyczny,ch na
terenie wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego, z$odnie ze szczeg6towym opisem przedmiotu
zam6wienia dla 32 os6b niepelnosprawnych u$zestnik6w projektu "Kultura, sztuka, relaks,,
oraz !koordynatora, 2 os6b prowadzqcych zajqqia, 2 wolontariuszy.

Kod CPV

- cPV - 55120000 - 7 - uslugi hotelarskie w zakrepie spotkari i konferencji
- CPV - 55L10000 - 04 - hotelarskie usiugi nocle$owe
- CPV - 55300000 - 3 - uslugi restauracyjne i podf wania posilk6w

ll' w dniu 18.05.2016r, wyslano drogq mailow{ zapytania ofertowe do

- za iazdfoi utowo@wp. pl

- pieczvska@rewita.p

- owpolonez@wp.pl

Proiekt wsp6lfinonsowany ze !rodk6w Pahstwowego Fundusztl Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych



lll. Sposdbupublicznieniazapytaniaoferrowego

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

lV. Termin skladania ofert 24.05.2015r. do godziny 17:00 {dla ofert przeslanych drogq
pocztowa decydowala data stempla pocztowego)

Termin wykonania ustugi - !9-24 czerwca 2Qt6 r, - wojew6dztwo kujawsko-pomorskie

Do dnia 24.O5.20L6r. otrzymano nastqpujqce oferty:

Oferty, kt6re wplynqty z datq stempla pocztowego tj.24,05.2016 r. w terminie do 30.05.2016 r.

- brak ofert.

oferty, kt6re wplynqly z datq nadania (stempra pocztowego)tj. od 25.05.2016 r.

- brak ofert.

Kryterium wyboru oferty sta nowita :

Cena 70 pkt., do6wiadczenie w warsztatach dla os6b niepetnosprawnych 15 pkt. posiadanie pokoi dla
os6b niepelnosprawnych poruszajqcych siq na w6zkach, max. 15 pkt.

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dni
pozytywnie oceniony pod wzglqdem form
wg kryterium: cena 70 pkt., doSwiadcze
posiadanie pokoi dla os6b niepetnosprawn

31.05.2016r. dokonafa wyboru oferenta, kt6ry zostaf
Inym i merytorycznym i uzyskaf najwy2szq iloSi punkt6w
ie w warsztatach dla os6b niepefnosprawnych 1li pkt.
ch poruszajqcych siq na w6zkach, max. 15 pkt.

Nazwa Adres mailowy Adres Data wptywu oferty
Kalinpol Sp. z o.o.
OSrodek

Wypoczynkowy
Polonez

owpolonez@wp.pl 86-010 Koronowo,
ul. Okoniowa 3

24.05.2016

Projekt wsp6lfinansowony ze lrodk6w partstwo ego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych



Nazwa Adres lloid
punkt6w

cena

lloSd punkt6w
doSWiadczenie

llo66
punkt6w
pokoje

Suma
punkt6w

Kalinpol Sp,

z o,o. OSrodek

Wypoczynkowy
Polonez

86-010
Koronowo, ul.
Okoniowa 3

70 5 15 90

Komisja oceniajqca przyznala punkty
nr 2/2O16/PFRON/KSZR data 18.05.2016r.

wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym

Postepowa n ie prze prowa dzifa kom isja w sktadzie:

1. Monika Staniec - przewodniczqca

2. Hanna Kapu(niak - Sekretarz
3. Katarzyna Sadtowska - Cztonek.

Data sporzqdzenia protokotu - 31.05.2016 r.

Zatwierdzit Kierownik Jednostki

PCILSKIE TOWARZYSTWO
S'IWAF,DNIENIJA ROZSLANEGO
{.ji }l}ZIAt WARSZAWSKI

1"1{i ilfi[ tll6626rn2, ul Nowosielecka 12

N1l': 5lr-211472, REG0N; 140285n9

Proiekt wsp1tfinansowany ze irodk6w Partstwowego Funduszu Sehabilitacji os6b Niepelnosprownych


