
PROTOKOT

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/2018/PFRON/PD3/4wUSiR z dnia 13.11.2018 r.

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przew6z uczestnik6w Warsztat6w Umi(

Spolecznych i Relaksacji na terenie woj. zachodniopomorskiego w ramach prowa(
projektu: ,,Pomocna dfori 3", wsp6lfinansowanego przez Pafstwowy Fundusz Rehi
Os6b Niepelnosprawnych

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

Nr postepowania nr 2/2018/PFRON/PD3/4WUS|R zdnia 13.11.2018 r,

Zamawiajacy:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziat Warszawski
ul. Nowosielecka 12, 00466 Warszawa, biuro@ptsr.waw.pl

L Przedmiot zam6wienia

Przew6z uczestnik6w Warsztat6w Umiejetno6ci Spotecznych i Relaksacji:

. termin: 19-25.01.2019 r. wyjazd z Lodzi ptzez Warszawe do miejscowoSci
woj. zachodniopomorskimi powr6t z miejscowo6ci w woj. zachodniopomorsk
przez Warszawe do todzi.

Oferta dotyczy przewozu do miejsca docelowego. Nie zapewnian
zakwaterowania i wvivwienia dla kierowcv.

Kod CPV

CPV - 60172000-4 - Wynajem autobus6w i autokar6w wraz z kierowcq

ll. W dniu 13.11.2018 r. wyslano drogq mailowq zapytania ofertowe do:
- autokar_hetman@op.pl
- biuro@duotrans.pl
- info@tom-trans.pl

lll. Spos6bupublicznieniazapytaniaofertowego

a) Strona internetowa zamawiajEcego www.ptsr.waw.pl upubliczniono w dniu
13.11.2018 r.

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

lv. Termin skfadania ofert 20.11,2018 r. godzina 12:(x). (dla ofert pnesianych drogi
pocztowa decydowala data wplywu oferty)

V. Termin wykonania usfugi zam6wienia:

zam6wienie realizowane bqdzie w terminie 19-25.0L.2oI8 r. z8odnie z

przedmiotu zam6wienia.

Do dnia 20.11.2018 r. otrzymano nastqpujqce oferty:

opisem

Nazwa Adres FORMA DOSTARCZE

wPtYNtECTA DO PT!

{IA/DATA
t

TOM.TRANS TRANSPORT

DROGOWY, OSOBOWY I USTUGI

uL. KUSOCTNSKTEGO 4/9, 94-
oo4LoDz

Oferta zfoiona osobi
20.11.2018 r.

;cie w dniu
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Kryterium wyboru oferty stanowila:

KRYTERIUM 1: Cena usfugi - maximum 80 pkt,

KRYTERIUM 2: Doswiadczenie w realizacji przewoz6w autokarowych dla os6b

fizycznie - maximum 20 pkt.

WYKM OFERT ZTOZONYCH . WERYFIKAOA FORMATNA I MERYTORYCZNA ORAZ PUNKT

Nazwa

TOM.TRANS

TRANSPORT

DROGOWY,

osoBowY I

USIUGI

TURYSTYCZNE

Uzasadnienie

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 28.11.2018 r. zamknqla postqpowanie

nr 2/2018/PFRON/PD3/4WUS|R z dnia 13,11,2018 wyfaniajac wykonawce TOM-TRANS

DROGOWY, OSOBOWY I USIUGI TURYSTYCZNE, kt6rego oferta zostala zweryfikowana
pod wzglqdem formalnym i merytorycznym oraz uzyskafa najwy2sza iloSi punkt6w.

Postqpowanie przeprowadzifa komisja w skladzie:

1. KATARZYNA SADTOWSKA - Przewodniczqcy

2. HANNA KAPUSNIAK - SEKTEIATZ

3. MARCIN SKROCZYNSKI - Czlonek.

Data sporzadzenia protokofu -28.11.2018 r.
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WYKAZ ZATACZNIKOW WG ZAPYTANIA

oFERTOWEGO DOTACZONYCH DO ZTOZONEJ

OFERry - OCENA TAK/NIE

SPEtNIA - oferta
zweryfikowana
pozytywnie pod

wzglqdem formalnym,
podlegajqca ocenie
merytorycznej

- uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnosci
lub czynnosci- TAK
- doswiadczenie w realizacji warsztat6w dla os6b
niepetnosprawnych z dysfunkcjq narzEdu ruchu- TAK
- posiadanie zdolno6ci finansowych oraz technicznych
do wykonania uslugi - TAK
- formularz ofertowy zgodnie z zalqcznikiem nr 1- TAK
- oSwiadczenie o braku powiqzafi kapitalowych lub
osobowych - zgodnie z zafecznikiem nr 2- TAK
- referencje min. 5 od r6inych podmiot6w- TAK
- oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -

z zafacznikiem nr 3- TAK
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