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Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski

TNFORMACJA O ZAKONCZENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy: rozstrzygniecia zapytania ofertowego

n przewozu uczestnik6w Warsztat6w UmiejgtnoSci Spolecznych i Relaksacji w ramach
: projektu: ,rPomosna dlof 3'0, wsp6lfinansowanego ptzez Parflstwowy Fundusz

Rehabititacj i Os6b Niepelnosprawnych
(w/w zam6wienie nie stanowizam6wienia w rozumieniu PZP)

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 19.10.2QL7 r. zamkneta postepowanie ofertowe

nr 2/20L7/1FRON/PD3/2WUS|R wyfaniajqc wykonawcQ TOM-TRANS TRANSPORT DROGOWY,

osoBowy I ustucl TURYSTYCZNE, kt6rego oferta zostata zweryfikowana pozytywnie pod

wzglqdem formalnym i merytorycznym oraz uzyskata najwy2sza ilo$i punkt6w.

Z wybranym wykonawca zostanie podpisana stosowna umowa'

JednoczeSnie dziqkujemy za udzial w postqpowaniu i zachqcamy do uczestnictwa w kolejnych.

DYreltor Biura
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PROTOK6t.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2|ZOLT|PFRON/PD3/2WUS|R z dnia 10.10.2017

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przew6z uczestnik6w Warsztat6w Umieiqtno5ci

Spolecznych i Relaksacji na terenie woj. zachodniopomorskiego w ramach prowadzonego

projektu:,,Pomocna dlo6!", wsp6tfinansowanego przez Paristwowy Fundusz Rehabilitacii

Os6b Niepelnosprawnych

(w/w zam6wienie nie stanowi zam6wienia w rozumieniu PZP)

Nr postqpowania nr L12OLT1PFRON/PD3/2WUSIR z dnia 10.10.2017

Zamawiajqcy:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski
ul. Nowosielecka 12, 00465 Warszawa, biuro@ptsr.waw.pl

l. Przedmiot zam6wienia

P rzew 6z u czestn i k6w Wa rsztat6w U m iejqtn o6ci Spolecznych i Re la ksa cj i :

o termin: 22 - 28.t0.2017 r. wyjazd z Lodzi przez Warszawq do miejscowoSci

w wojew6dztwie zachodniopomorskim i powr6t z miejscowoSci

w wojew6dztwie zachodniopomorskim przez Warszawq do todzi.

Oferta dotyczy przewozu do miejsca docelowego. Nie zapewniamv

zakwaterowania iwvivwienia dla kierowcv. .

Kod CPV

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

ll. W dniu L0.L0.20t7 r. wysfano drogq mailowq zapytania ofertowe do:

- autokar_hetman@op.Pl
- kepka przewozy@gmail.com
- info@tom-trans.pl

lll. Spos6bupublicznieniazapytaniaofertowego

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

c) Wyslanie informacji w formie maila

lV. Termin skladania ofert 17.10.2017 r. (dla ofert przeslanych drogq pocztowE decydowafa

data wptywu oferty).

Projekt wsp6lfinonsowony ze irodk6w Partstwowego Funduszu Rehabilitocii Os6b Niepetnosprownych
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Nazwa Adres FORMA DOSTARCZENTA/DATA

WPTYNIEC]A DO PTSR

TOM-TRANS TRANSPORT

DROGOWY, OSOBOWY I USI,UGI

TURYSTYCZNE

uL. KUSOCTNSKTEGO 4/9, 94-
oo4LoDl

OF ERTA PRZEST.ANA P OCZT A I
17.to.20t7 00 e ooz[vv 18 TEJ.

PPH U SANTA-STYL STAN ISI.AWA

OTTO

uL. KOSCIUSTKI 26 a, 95-015

GIOWNO

OFERTA ZTOZONA OSOBISCIE

L7.L0.20L7 DO GODZ. 18 TEJ.

V. Termin wykonania uslugi zam6wienia:

Zam6wienie realizowane bqdzie w terminie 22-28.L0.2017 r. zgodnie z opisem

przedmiotu zam6wienia.

Do dnia 17.t0.20I7 r. otrzymano nastqpujqce oferty:

Kryterium wyboru oferty stanowila:

KRYTERIUM 1: Cena uslugi- maximum 80 pkt,

KRyTERIUM 2: Doiwiadczenie w realizacji przewoz6w autokarowych dla os6b niepelnosprawnych

fizycznie - maximum 20 pkt.

WYKAZ oFERT ZIo2ONYCH - WERYFIKACJA FORMALNA I MERYTORYCZNA ORAZ PUNKTAOA

Proiekt wsp1lfinonsowany ze lrodk6w Portstwowego Funduszu Rehabilitocii Os6b Niepelnosprawnych 
* ia,i*ru,,*-yru,,*,,<.
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Nazwa

sPEtNrA/NTESPETNIA

WYMOG6W
FORMALNYCH WG
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

212OtTlPFRON|PD3l2
WUSIR Z DN.

t0.10.2017

WYKAZ ZAIACZNTKOW WG ZAPYTANIA

oFERTOWEGO DOTACZONYCH DO ZT OZONEJ

OFERTY - OCENA TAK/NIE
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TOM.TRANS

TRANSPORT

DROGOWY,

osoBowY I

USt.UGI

TURYSTYCZNE

SPEtNIA - oferta
zweryfikowana
pozytywnie pod

wzglqdem formalnym,
podlegajqca ocenie
merytorycznej

- uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno3ci

lub czynno6ci- TAK

- doSwiadczenie w realizacji warsztat6w dla os6b

niepetnosprawnych z dysfunkcjq narzqdu ruchu- TAK

- posiadanie zdolno6ci finansowych oraz technicznych

do wykonania ustugi - TAK

- formularz ofertowy zgodnie z zafqcznikiem nr 1- TAK

- o5wiadczenie o braku powiqzaf kapitatowych lub

osobowych - zgodnie z zatqcznikiem nr 2- TAK

- referencje min. 10 od r62nych podmiot6w- TAK

- o6wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
zsodnie z zalacznikiem nr 3- TAK

80 20 100

PPHU SANTA-

STYL

STANIST.AWA

OTTO

NIE SPELNIA - oferta
zweryfikowana
negatywnie pod

wzglqdem
merytorycznym nie
podlegajqca ocenie
merytorycznej

- uprawnienia do wykonywania okreilonej dzialalno5ci

lub czynnoSci - NIE

- do6wiadczenie w realizacji warsztat6w dla os6b

niepelnosprawnych z dysfunkcjq narzqdu ruchu - NIE

- posiadanie zdolno6ci finansowych oraz technicznych
do wykonania ustugi - TAK

- formularz ofertowy zgodnie z zatqcznikiem nr 1 - NIE

- oSwiadczenie o braku powiqzari kapitatowych lub

osobowych -zgodnie z zatqcznikiem nr 2 - NIE

- referencje min. 10 od r62nych podmiot6w - NIE

- o(wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
zeodnie z zalacznikiem nr 3 - NIE
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W dniu t8.LO.2Ot7 r. wplynela pocztA (list polecony) korespondencja od firmy PPHU SANTA-STYL

STANISTAWA OTTO zawierajqca cenq za uslugq, opis informacyjny dotyczqcy realizacji uslugi w

zakresie podanym w/w zapytaniu ofertowym, zdjqcia dokumentujqce posiadanie zdolnoici

technicznych do realizacji uslugi (zdjqcia autobusu). Oferta nie zawierala niezbqdnej dokumentacji

wykazanej w/w zapytaniu ofertowym w tym wymaganych zalqcznik6w.

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu !9.7O.2017 r. zamknqla postepowanie ofertowe

nr' 2/20t7/PFRON/PD3/2WUS|R wylaniajqc wykonawcq TOM-TRANS TRANSPORT DROGOWY,

OSOBOWY I USTUGITURYSTYCZNE, kt6rego oferta zostala zweryfikowana pozytywnie pod wzglqdem

formalnym i merytorycznym oraz uzyskala najwyzszq ilo56 punkt6w.

Postqpowanie przeprowadzila kom isja w skladzie:

L. Marcin Skroczyriski - Przewodniczqcy

2. Hanna Kapu(niak-Sekretarz

3. Katarzyna Sadlowska - Czlonek.

Data sporzqdzenia protokolu - 19.10.20t7 r.
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Zatwierdzil Przewod n iczqcy Kom isji

Dyrektor Biura
Oddz iaf u ffizaw skiego rTs R
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(data i podPis)
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