
PROTOKOt.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2|2O[S|PFRON/PD3/3WUS|R z dnia 2t.O8.2Ot8

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej ofefi na przew6z uczestnik6w Warsztat6w Umiejqtno6ci
Spolecznych i Relaksacji na terenie woj. pomorskiego w ramach prowadzonego projektu:
,,Pomocna dlo(r 3", wsp6lfinansowanego przez Pafistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych

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

Nr postqpowania nr 2|2SL8IPFRON/PD3/3WUSiR z dnia 21.08.2018

Zamawiajqcy: ::

Polskie Towarzystwo Stwa rd nienia Rozsianego Oddzial Warszawski
u l. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa, biuro@ ptsr.waw. pl

l. Przedmiot zam6wienia

Przew6zuczestnik6w Warsztat6w Umlelqtno6ci Spolecznych i Relaksacji:

o termin: 02 - 08.09.2018 r. wyjazd z Lodzi przez Warszawq do Ustki i powr6t z

Ustki przez Warszawq do todzi.

oferta dotyczy przewozu do miejsca docelowego. Nie zapewniamv
zakwaterowania i wvivwienia dla kierowcv.

. Kod CPV

CPV - 60L72000-4 - Wynajem autobus6w iautokar6w wrazz kierowcq

f 1. W dniu 22.O8.2OL8 r. wyslano drogq mailowq zapytania ofertowe do:
- jacekfiuk@ neostrada. pl

- biuro@duotrans.pl
- info@tom-trans.pl

lll. Spos6bupublicznieniazapytaniaofertowego

a) Strona internetowa zamawiajqcego www.ptsr.waw.pl upubliczniono w dniu
21.08.2018 r.

b) Tablica informacyjna w siedzibie PTSR OW
c) Wyslanie informacji w formie maila

lV. Termin skladania ofert 28.08.2018 r. godzina 12:00. (dla ofert przesfanych drogq
pocztowe decydowala data wplywu oferty)

V. Terminwykonaniauslugizam6wienia:
Zam6wienie realizowane bqdzie w terminie 02-08.09.20-18 r. zgodnie z opisem
przedmiotu zam6wienia.

Do dnia 28.08.2018 r. otrzymano nastqpujqce oferty:

Nazwa Adres FORMA DOSTARCZEN IAIDATA
WPIYNIECIA DO PTSR

TOM.TRANS TRANSPORT

DROGOWY, OSOBOWY I USI.UGI

TURYSTYCZNE

uL. KUSOCINSKTEGO 4/9, 94-
oo4L6D2

Oferta zlo2ona osobi$cie w dniu
24.08.2018 r.
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Kryterium wyboru oferty stanowila:

KRYTERIUM 1: Cena usfugi- maximum 70 pkt,

KRYTERIUM 2: Do6wiadczenie w realizacji przewoz6w autokarowych dla os6b niepelnosprawnych

fizycznie - maximum 20 pkt.

KRYTERIUM 2: referencje - maximum 10 pkt.

WYKAZ OFERT ZTOZONYCH . WERVFIKACJA FORMATNA I MERYTORYCZNA ORAZ PUNKTAOA

Nazwa

sPErNrA/NTESPETNtA

WYMOG6W :i

FORMATNYCH WG
ZAPYTANIA

OFERTOWEGO

2l20LslPFRON/PD3/3
WUSiR z dnia
21.08.2018

WYKAZ ZATACZNTKOW WG ZAPYTANTA

oFERTOWEGO DOTACZONYCH DO ZTOZONEJ
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TOM-TRANS

TRANSPORT

DROGOWY,

OSOBOWY I

USTUGI

TURYSTYCZNE

SPEINIA - oferta
zweryfikowana
pozytywnie pod

wzglqdem formalnym,
podlegajqca ocenie
merytorycznej

- uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalno6ci
lub czynno5ci- TAK
- do5wiadczenie w realizacji warsztat6w dla os6b
niepelnosprawnych z dysfunkcjq narzqdu ruchu- TAK
- posiadanie zdolnoSci finansowych oraz technicznych
do wykonania usfugi - TAK
- formularz ofertowy zgodnie z zalqcznikiem nr L- TAK
- odwiadczenie o braku powiqzafi kapitafowych lub
osobowych - zgodnie z zalqcznikiem nr 2- TAK
- referencje min. 10 od r6inych podmiot6w- TAK
- odwiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
zgodnie z zafacznikiem nr 3- TAK

70 20 10

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 28.08.2018 r. zamknqfa postQpowanie ofertowe
nr 2|20L&|PFRON/PD3/3WUS|R z dnia 21.08.2018 wylaniajqc wykonawcq TOM-TRANS TRANSPORT

DROGOWY, OSOBOWY I USIUGI TURYSTYCZNE, kt6rego oferta zostala zweryfikowana pozytywnie
pod wzglqdem formalnym i merytorycznym oraz uzyskafa najwy2szq iloSi punkt6w.

Postqpowanie przeprowadzifa komisja w skfadzie:

1. KATARZYNA SADTOWSKA - Przewodniczqcy

2. HANNA KAPUSNNK - Sekretarz

3. MARCIN SKROCZYNSKI - Czlonek.

Data sporzqdzenia protokolu - 28.08.2018 r.

Zatwierdzil Przewod niczqcy Komisji

28 c6 pn8

(data i podpis)
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