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PROTOKOt.

Dotyczy: Za pyta nia ofertowego nr Zl20tl I PFRON/OWPTSR/CN P z dn. O3.OL.2OL7

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przew6z uczestnik6w Warsztat6w Aktywizacji

Zawodowej i Spolecznej na terenie wojew6dztwa malopolskiego w ramach prowadzonego

projektu; ,,Czas na pracq" wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji

Os6b N iepef nosprawnych.

(wlw zam6wienie nie stanowizam6wienia w rozumieniu PZP)

Nr postqpowania nr zl2DtTIPFRON/OWPTSR/CNP z dn. 03.01.2017

Zamawiajqcy:

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

L Przedmiot zam6wienia

Przew6z autokarem uczestnik6w Warsztat6w Aktywizacji Zawodowej i Spotecznej

. termin: 15.01- 2O.O1.2O17 r. wyjazd z Warszawy do miejscowo5ci w woj.
mafopolskim i powr6t z miejscowo(ciw woj. matopolskim do Warszawy.

Oferta dotyczy przewozu do miejsca docelowego. Nie zapewniamv
za kwaterowania i vwivwienia dla kierowcv.

Kod CPV

CPV - 60172000-4 - Wynajem autobus6w i autokar6w wrazz kierowcq

ll. W dniu 03.01.2017r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie www.ptsr.waw.pl
lll. Wd ofertowedo:

- jace

- kon
- aur

Spos6b u publicznienia za pytania ofertowego

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

Termin sktadania ofert 10.01.2O17r. - decyduje data zloienia oferty.

Termin wykonania usiugi zam6wienia:

Zam6wienie realizowane bqdzie w terminie 15.01-20.01.2017 r. zgodnie z opisem
przedmiotu zam6wienia.
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Projekt wsp6lfinansowany ze irodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitocji Os6b Niepelnosprawnych



DATAWPT.YWU

Do dnia lO.O7.2Ot7r. otrzymano nastepujEce oferty:

PTH AVIATOUR M.KOCYK

TOM-TRANS TRANSPORT

DROGOWY, OSOBOWY I

USt.UGI TURYSTYCZNE

20L7-0L-L0

2017-or-09

RAF TRANS 20L7-01-10

Oferty, kt6re zostaty zlo2one

- brak ofert.

Informacje zwrotne od Oferenta: - brak informacji.

wyKAz oFERT ODRZUCONYCH ZE WZGTEDU NA BLAD FORMATNY Z INFORMACJA O

BTEDACH/BRAKACH

NAZWA BI.EDY/BRAKI FORMALNE

PTH AVIATOUR

M.KOCYK

brak informacji w zto2onej ofercie w zalqczniku nr 2

,,oSwiadczenie o braku powiqzai kapitalowych lub

osobowych" czy oferent ,,jest/nie jest" powiqzany

osobowo lub kapitatowo z zamawiajqcym.

RAF TRANS

brak informacji w zlo2onej ofercie w zafqczniku nr 2

,,oSwiadczenie o braku powiqzaf kapitatowych lub

osobowych" czy oferent ,,jest/nie jest" powiqzany

osobowo lub kapitafowo z zamawiajqcym.

Kryterium wyboru oferty stanowita:

KRYTERIUM 1: Cena ustugi- maximum 80 pkt,

KRvTER|UM 2: Do6wiadczenie w realizacji przewoz6w autokarowych dla os6b niepetnosprawnych

fizycznie - maximum 20 pkt.

wyKAz oFERT ZTOZONYCH ZWERYFTKOWANYCH POZYTyWNIE POD WZGLEDEM FORMALNYM I

MERYTORYCZNYM WRAZ Z PUNKTACJA

DATA

ZI.OZENIA
OFERENT PKT CENA

PKT

DOSWIA

DCZENIE

PKT T.ACZNTE

20L7-OL-49

TOM-TRANS

TRANSPORT

DROGOWY,

OSOBOWY I USI.UGI

.TURYSTYCZNE

80 20 100

Projekt wsp6lfinansowony ze irodk6w Pahstwowego Funduszu Rehabilitacii Os6b Niepelnosprawnych
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Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu LL.IL.20t7 r. zamknqla postepowanie ofertowe

nr 2/2017/pFRON/OWPTSR/CNP i dokonafa wyboru oferenta, kt6ry zostaf pozytywnie oceniony pod

wzglqdem formalnym i merytorycznym i uzyskaf najwy2szq ilo56 punkt6w wg kryterium: cena 80 pkt.,

doSwiadczenie w realizacji transportu na warsztaty os6b niepefnosprawnych z dysfunkcjq narzqdu

ruchu max. 20 pkt.

Postqpowa nie przeprowadzifa kom isja w skladzie:

Katarzyna Sadtowska - Przewodniczqca

Hanna KapuSniak - Sekretarz

Marcin Skroczyf ski- Czlonek.

Data sporzqdzenia protokofu -7L.OL.20L7 r.

/,

1.

2.

3.

W
l: I I

Projekt wsp6lfinonsowany ze irodk6w Paristwowego Funduszu Rehabititacji Os6b Niepelnosprawnych

NAZWA MIASTO llo56 punkt6w
cena

llo56 punkt6w
doSwiadczenie
w transporcie

llo56 punkt6ul

e€t€r€rqf ,

+-HLZNJ IE
TOM.TRANS

TRANSPORT

DROGOWY,

OSOBOWY I USI-UGI

TURYSTYCZNE

LOD2 80 20 100

(data i podpis)


