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ŁZ PRZEB|EGU CZYNNOŚCl ZW|ĄZANYCH ZWYBOREM OFERTY
NR 8/2019/OWES z dnia 12.03,2Ot9

r.

1-, Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia był wybór Wykonawcy świadczącegousługi organizacji

i

przeprowadzenia szkolenia fryzjerskiego.

2. W

dniu 12.03.2019 r. zwrócono się w formie e-mail do niżej wymienionych wykonawcow

z

zapytaniem ofertowym:ares.wf@wp,pl, kontakt@akademiafryzjerska.pl, biuro@ecks.pl
Ponadto wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej www.tlok.pI oraz w
bazie konkurencyjności https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.p|/.

3.

Termin składania ofert: ].2.03.2019-21,.03.2019

4.

Uzyskano następującą ofertę na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):
Dane oferenta

powszechne centrum
Edukacyjne
ZAKŁAD DOSKONALENlA

ZAWODOWEGO W TORUNlU

5.

r.

cena brutto

)ata igodzina otrzymanej ofert1

20.03.2019, godz. 22.23

2'J,.O3.2019, godz. 09. 13

1 800

złl1 os.

1,9OO zł/1, os
1,600

zl/t os po negocjacjach

Po analizie ofert zwrócono się z negocjacjami doZDZ, którego kwota przekraczała stawkę budżetową

w projekcie.

Po przedmiotowej analizie Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia
DOSKONALENlA ZAWODOWEGO W TORUN lU.
Punkty za kryterium ,,cena" zostały obliczone wg następującego wzoru:

P(Cl)= Crulru/Clx60%o

P(Ci)

-

liczba punktów za kryterium ceny
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Cr

cena

kryterium ceny w następujący sposób:
punkty dodatkowe za doświadczenie (20 pkt) zostały dodane do
20 pkt

_

i przeprowadzenia powyżej 11szkoleń,
doświadczenie zawodowe w postaci organizacji

Punkty za status PES (20 pkt)
w przypadku złożeniaoferty przez osobę prawną
20 pkt _ status poomioiu ekonomii społecznej
(insiytucję, organizację, firmę) jeśliposiada taki status,

Oferent: Powszechne Centrum

Ed

ukacyjne

1,600 zł

1800 zł
Punkty dodatkowe: 0 pkt

-

x

600/o

= 53,33 punktów

postaci organizacji i przeprowadzenia powyżej
za doświadczenie zawodowe w

szkoleń
Łączna |iczba

53,30 pkt.

-

Toruniu
Oferent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w

1,600

zł

x 600/o= 60 punktów
T-aoo,ł^vv,v""r_.Punkty dodatkowe:
20 pkt

-

status pes.

szkoleń
postaci organizacji i przeprowadzenia powyżej 11
0 pkt _ za doświadczenie zawodowe W

Łączna liczba

-

80 pkt.
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22.03.20]"9. Toruń

data i miejsce
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