
PROTOKOt.

Dotyczy: Za pytania ofertowego nr tlz0t8 IPFRON/SPR2/PBP data: 23.05.2018

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty nazakwaterowanie, wyZywienie, wynajem sali
podczas Warsztat6w,,Porozumi enie bez ptzemocy" na terenie woj ew6dztwa warmirisko-

mazurskiego realizowanychprzez OW PTSR w ramach prowadzonego projektu: ,,Sprawii
Moc J" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pafrstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych

Nr postqpowania nr tlzolSlPFRON/SPRz/PBP data: 23.05.2018

Zamawiajqcy: 1

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

l. Przedmiot zamowienia

-Swiadczenie usfug zwiqzanych z obslugq warsztat6w ,,Porozumienie bez przemocy" na

terenie wojew6dztwa warmi6sko-mazurskiego, zgodnie ze szczeg6lowym opisem
przedmiotu zam6wienia dla 30 doroslych os6b niepelnosprawnych uczestnik6w projektu
"Sprawii Moc2" orazL koordynatora, 1prowadzqcego oraz 5 wolontariuszy;

Kod CPV

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

ll. W dniu 23.05.2018 r. wysfano drogq mailowE zapytania ofertowe do:

- recepcia @ hoteleuropa-gizvcko.pl
- info@hotelmazurv.pl
-rez. m ik(osolebiewski. pl

lll. Spos6bupublicznieniazapytaniaofertowego

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

-$r

Projekt wsp6lfinonsowany ze irodk6w Partstwowego Funduszu Rehobititocji Os6b Niepetnosprawnych $:: 1'l'-.::'l.;



fV. Termin skladania ofert 30.05.2Ot8 r. do godziny 15:00 (dla ofert przesfanych drogq
pocztowa decydowala data wptywu oferty)

r Termin wykonania uslugi - 05.08 - 1"0.08.20L8 r. - woiew6dztwo warmi6sko-
mazurskie

Do dnia 30.05.2018 . otrzymdno nastqpujqce oferty:

Oferty, kt6re wpfynely (po terminie) tj. od 3L.05.2018 - 04.06.201-8 r.

- brak ofert.

Kryterium wyboru oferty stanowila:

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

wyKAz oFERT ZT.O2ONYCH ZWERYFTKOWANYCH POZYTYWNIE POD WZGLEDEM FORMALNYM

r MERYTORYCZNYM WRAZ Z PUNKTACJA

wyKAz oFERT ZIOZONYCH ZWERYFTKOWANYCH PNEGATYWNTE POD WZGLEDEM FORMALNYM

r MERYTORYCZNYM NIEPODLEGAJACYCH OCENIE

brak ofert

Uzasadnienie

;?
Projekt wsp6lfinansowony ze irodk6w Pahstwowego Funduszu Rehobilitacji Os6b Niepelnosprawnych $r iliil;:i;,r,;;.

Nazwa Oferenta Adres mailowy Adres Data stempla
pocztowego /Data

wplywu oferty
HOTEL EUROPA rece pcja @ hotele u ro pa-^

gizycko.pl
Al. Wojska
Polskiego 37, Lt-
500 Gi2ycko

20L8-O5-29

DATA

ztozENrA/wPrYW
OFERTY

OFERENT
PKT

CENA

PKT

DOSWIADCZENIE

PKT

REFERENCJE

PKT

tAczNrE

2018-os-29
HOTEL EUROPA AI.

Wojska Polskiego 37,

11-500 Gi2ycko

70 15 5 90



Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 04.06.201,8 r. dokonafa wyboru oferenta, kt6ry zostal
pozytywnie oceniony pod wzglqdem formalnym i merytorycznym i uzyskaf najwy2szq ilo6i punkt6w wg
kryterium: cena max. 70 pkt., do6wiadczenie w warsztatach dla os6b niepetnosprawnych max. 1-5 pkt.
posiadanie referencji dotyczqcych wy2ywienia i zakwaterowania podczas pobytu grup z dysfunkcjq
narzqdu ruchu, max. 15 pkt.

oQ KOGO
PKT

CENA

PKT

DOSWIADCZENIE
PKT

REFERENCJE
PKT TACZNtE

HOTEL EUROPA AI.

Wojska Polskiego 37, L!-
500 Gi2ycko

70 15

1

5 90

Komisja oceniajqca przyznala punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym
nr t l2otSlpFRoN/spR2/eee data: 23.o5.2oL8

Postqpowanie przeprowadzifa komisja w skladzie:

L. Katarzyna Sadlowska - Przewodni ,r9r f JX^
2. Hanna KapuSniak-Sekretarz Ji 4/14-
3. Marcin Skroczyiski - Cztonek.3fi,.e%

Data sporzqdzenia protokolu - 04.06.2018 r.

Zatwierdzil Kierownik Jednostki

(data i podpis)

Proiekt wsp6lfinonsowany ze irodk6w Portstwowego Funduszu Rehabilitocji Os6b Niepelnosprownych


