
PROTOKOt.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L/2O18/PFRON/KWSM/3UWW z dn. 23.05.2018

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwaterowanie i wyiywienie podczas trzecich

,,Usprawniajqcych warsztat6w wyjazdowych" na terenie wojew6dztwa warmi6s[o-mazurskiego
realizowanych przez OW PTSR w ramach prowadzonego projektu: ,,Kompleksowe wsparcie dla

chorych na:SM" wsp6tfinan3owanego ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepefnosprawnych

Nr postqpowania nr L/Z1\8/PFRON/KWSM/3UWW z dn. 23.05.2018

Zamawiajqcy:

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

l. Przedmiot zamdwienia

- Swiadczenie uslug zwiqzanych z obslugq trzecich ,,Usprawniajacych warsztat6w
wyjazdowych" na terenie wojew6dztwa warmi6sko-mazurskiego, zgodnie ze

szczeg6fowym opisem przedmiotu zam6wien'la dla 30 os6b niepelnosprawnych
uczestnik6w projektu "Kompleksowe wsparcie dla chorych na SM" orazL koordynatora, 1

instruktora oraz 2 wolontariuszy;

Kod CPV

- 55270000-3 - UslugiSwiadczone przez plac6wkioferujqce wy2ywienie i miejsca noclegowe

ll. W dniu 23.05.2018 r. wyslano drogq mailowq zapytania ofertowe do:

- recepcia@ hoteleuropa-gizvcko.pl
- recepcia@hoteltaitv.pl
- recepcia@ hotel-amax.pl

lll. Spos6bupublicznieniazapytaniaofertowego

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

lV. Termin skladania ofert 30.05.2018 r. do godz. 15:00 - osobi6cie lub za poSrednictwem
poczty polskiej, firmy kurierskiej (decyduje data wpfywu do siedziby OW PTSR)w

Projekt wsp6lfinonsowony ze irodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b # f , , r","
Niepelnosprawnych



zamkniqtej trwale kopercie na adres: 00-466 Warszawa, ul. Nowosielecka 12 z dopiskiem

,,OFERTA NA ZAPYTANIE 1/2018/PFRON/KWSM/3UWW" Oferty, kt6re wpfyna po ww.
terminie nie bqdq podlegai ocenie.

V. 01.07 - 06.07.2018 r. woj. warmirisko-mazurskie

Oferty, kt6re wpfynely (po terminie) tj. od 31.05.20L8 r. do 04.06.2018 r.

- brak ofert.

Kryterium wyboru oferty stanowila :

Cena max. 70 pkt., doiwiadczenie w warsztatach dla os6b niepelnosprawnych max. 15 pkt.,
posiadanie referencjidotyczqcych wy2ywienia izakwaterowania podczas pobytu grup z dysfunkcjq
narzqdu ruchu max. 15 pkt. .

WYKAZ OFERT ZTOZONYCH ZWERYFIKOWANYCH POZYWWNTE POD WZGLEDEM FORMATNYM

I MERYTORYCZNYM WRAZ Z PUNKTACJA

WYKAZ OFERT ZtOzONYCH ZWERYFTKOWANYCH NEGAWWNTE POD WZGLEDEM FORMALNYM

I MERYTORYCZNYM NIEPODLEGAJACYCH OCENTE

brak ofert

Uzasadnienie

Proiekt wsp6lfinansowany ze irodk6w Pafistwowego Funduszu Rehobititacii Os6b S **a*l
Niepelnosprawnych

Do dnia 30.05.2018 . otrzymano nastqpujqce oferty:

Nazwa Oferenta Adres mailowy Adres Data stempla
pocztowego /Data

wptywu oferty
HOTEL EUROPA recepcja @ hoteleu ropa-

gizycko.pl
Al. Wojska
Polskiego 37, 1.L-

500 Gi2ycko

2018-05-29

DATA

ZI.OZENIA
OFERENT

PKT

CENA

PKT

DOSWIADCZENIE

PKT

REFERENCJE
PKT T.ACZNIE

2018-02-15
HOTEL EUROPA, Al. Wojska

Polskiego 37, L1-500
Gi2ycko

70 15 5 90



Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 04.06.2018 r. dokonala wyboru oferenta, kt6ry zostal
pozytywnie oceniony pod wzglqdem formalnym i merytorycznym i uzyskal najwy2szq iloSi punkt6w wg
kryterium: cena max. 70 pkt., doSwiadczenie w warsztatach dla os6b niepetnosprawnych max. 15 pkt.
posiadanie referencji dotyczqcych wy2ywienia i zakwaterowania podczas pobytu grup z dysfunkcjq
narzqdu ruchu, max. 15 pkt.

oDTKOGO
PKT

CErun

PKT

DOSWIADCZENIE

PKT

REFERENCJE
PKT I_ACZNtE

HOTEL EUROPA, AI.

Wojska Polskiego 37, 1-t-
500 Gi2ycko

70 15 5 90

Komisja oceniajqca przyznala punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym

U2j\8|PTRON/KWSM/3UWW z dn. 23.05.2018

Postq powa nie prze prowa dzila komisja w sktadzie :

I. Hanna Kapu3niak - Przewodniczqca ,d (4;tr-
2. Katarzyna Sadlowska -Sekretarz /"J7/*
3. Marcin Skroczyriski - Czlonek.Tftu@/2,

Data sporzqdzenia protokofu - 04.06.2018 r.

Zatwierdzil Kierownik Jednostki

Projekt wsp6lfinansowsny ze irodk6w Pafistwowego Funduszu Rehobilitacji Os6b

Niepelnosprownych
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