
PROTOK6I

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3|2OL6|PFRON/KSZR Z DN. 18.05.2016 r.

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przew6z uczestnik6w pierwszych warsztat6w

arteterapeutycznych w ramach prowadzonego projektu: ,,Kultura, sztuka, relaks".

Nr postqpowania nr LI2OL6IPFRON/SPR-MOC/On data: 17.05.2015 r.

Zamawiajqcy:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski
ul. Nowosielecka 12, 00-465 Warszawa, biuro@ptsr.waw.pl

Przedmiot zam6wienia

Przew6z uczestnik6w pierwszych warsztat6w arteterapeutycznych, wraz
z korzystaniem z autokaru na miejscu (3 wycieczki w obrqbie do 50 km ka2da od

miejsca za kwaterowa nia) :

r termin: 19.06 * 24.06.2016 r. wyjazd z Warszawy przez Lodi do miejscowo5ci
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, z korzystaniem z autokaru i kierowcy na

miejscu realizacji warsztat6w (3 wycieczki w obrqbie do 50 km ka2da od miejsca
zakwaterowania) i powr6t z miejscowo5ci w wojew6dztwie kujawsko-pomorskim
przezLodt do Warszawy.

Oferta dotyczy przewozu do miejsca docelowego, korzystania z autokaru na

miejscu realizacji warsztatow i powr6t z miejsca docelowego. Nie zapewniamv
zakwaterowania i wvivwienia dla kierowcv.

Kod CPV

CPV - 60172000-4 - Wynajem autobus6w i autokarow wrazz kierowcq

W dniu 18.05.2016r. wyslano drogq mailowq zapytania ofertowe do"
- autokar hetman@op.,pl
- nj$tr.redko@ phtra nsport. pI

- pastuszak@ pastuszak.pl

Sposob upublicznienia zapytania ofertowego

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

il.

il1.

Projekt wsp6lfinansowany ze irodkow Partstwowego Funduszu Rehobilitacji Os6b Niepelnosprawnych



Termin sktadania ofert 24.05.2015r. do godziny 17:00 (dla ofert przeslanych drogE
pocztowE decydowafa data stempla pocztowego)

Termin wykonania ustugi zam6wienia:

Zam6wienie realizowane bqdzie na terenie woj. mazowieckiego lub/i na terenie
wojew6dztwa Swiqtokrzyskiego w okresie maj 2016 r. - 3L marzec 2OI7 r.

Do dnia 24.05.20LGr. otrzymano nastqpujqce oferty:
- brak ofert.

Oferty, kt6re wptynqty z datq stempla pocztowego tj. 24.05.2016 r. w terminie do 30.05.20L6 r.

- brak ofert.

Oferty, kt6re wplynqty z datq nadania (stempla pocztowego)tj. od 25.05.2016 r.

- brak ofert.

Kryterium wyboru oferty stanowila:

KRYTERIUM 1: Cena uslugi- maximum 80 pkt,

KRYTERIUM 2: Do5wiadczenie w realizacji przewoz6w autokarowych dla os6b niepelnosprawnycln

fizycznie - maximum 20 pkt.

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 31.05.2016 r. zamknqta postqpowanie ofertowe
nr 3l20t6lPFRON/KSZR bez wyboru wykonawcy.

Postqpowa nie przep rowadzila kom isja w skladzie :

1, Monika Staniec - Przewodniczqca

2. Hanna Kapudniak - Sekretarz

3. Katarzyna Sadlowska - Cztonek.

Data sporzqdzenia protokotu - 31.05.2016 r.

Zatwierdzil Kierownik Jednostki

V-ce Przewodniczqca.
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Proiekt wsp6lfinansowany ze !rodkiw Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprownych


