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Protokół wyboru oferty z dnia 04.10.2017 roku

Zapytanie ofeńowe doĘczyło: Przeprowadzenie kursu zawodowego ,,Recepcjonista z
podstawami języka angielskiegol' na potrzeby projektu pn: "Kompleks -
kompleksowa aktywizacja zawodowa osólr pozostających bez pracy z powiatu
puckiego, współfinansowanęgo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
nalńaż0I4- 2a20.

- kod CPV i nazwa przedmiotu zarnówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przepfowadzenie kursu .,Reeepcjonista z podstawami języka
angiełskiego " dla uczestników projektu przez trenera zgodnte z zadantami w projekcie o
wspólnym kodzie CPV: 80000000 - usługi edukaryjne i szkoleniowe.

Informacj a o spo sobie upublicznienia zap}tania ofertowe go :

Zamalviający upublicznił inforrnacj ę a zapytarliu ofertouym zamieszczaląc zapytanie na
swoj ej stroni e internetowej wrłw. c ech-puck. pi

w}rkaz ofert. którę wpł},nęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
1. Akademia Biznęsu Zyla Klonowska, Puck

Ofęrent spełnia walunek, o i<tórym mowa w pkt 2lit a) podrozdziału 6.5.2 wytycznych r.v

zakresie kwalifikowalności wydatków u, ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalataż}|4-
2020, co aznaaza. iz oferenci nie są powtązań zZamawlającym osobowo lub kapitałowo.

Termin skJadania ofert upĘnął w dniu 03.10.2&17 roku
I. Postępowanie konkrrrsowe wyboru ofert przeprorł,adzono w dniu 04,La"20t7 r.

II. Spełnianie warunków udziału wykonawcódoferentów w postępowaniu:

Warunki udztńu w postępowaniu (zgodnie z pkt. V
Zapytania Ofertowego z dnia26.a9.2017 r.) spełniły wszystkie oferty.

III. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawalia punktacji poszczególnym wykonawcom za
spełnienie danego klyerium :

L)cenre torrrrainel oodle ełv oteftv:
Lp. Nazwa i adres

oferęnta
Nazwa zadaaia Teminy

realizacji
Wymogi fomainę
Spełnia/ Nie spełnia

Akademia
Biznesu Zl,ta
Klonowska,
Puck

140 godzin kursu,,Recepcjonista z
podstawamt j ęzyka angielskiego"

paździemtk-
Listopad
ża17

Spełnia

R*głonatny Program Operacyjny Województwa Fomorskiego na lata 2a14-2a20
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Unia Europejska

Europeiski Fundu§z Społecenv

Lp. Nazwa kryteriun Maksymalna
iiczba punktów

Znaęzenię kryterium

l Cęna brutto (wraz z narzutaml - zę wszystkimi
kosźami) za jedną godzinę prowadzenta zajęó

100 60%

2. Doświadczenie - ilość godzin szkoleń ztematyki
,,Recepcjonista z podstawami języka angielskiego "

(wykazane w zń. nr 4)

100 4a%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona v,yłączrtte lv oparciu o przedstawione powyzej
kryteria według następuj ący ch zasad:

1. Oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cęna
oferty najnizszej
ceny oferty ocenianej x 100 pktx6OYo

ż. Oferent może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium dotyczącym doświadczenia
w zakresie przeprowadzania szkoleń z tematyki ,,Recepcjonista z podstawamt języka
angielskiego "

Ilość godzin szkoleniowvch z tęmatyki ..Recepcjonista
z podstawąmi jęąyka angielskiego " z ofertl ocenianej x i00 pkt x 40%
ilośc godzin szkoleniowych z tematyki ,,Recepcjonista
z podstarvami języka angielskiego" oferty z najwięksą,m doświadczeniem

Makslmałna ilość punktów możlfuych do zdobycia -100 pkt.
Cena + Dośł,iadczenie = wynik punktowy oferty ocenianej

V. Wskazanie vĘ,branej ofert}, w-razz uzasadnieniem wyboru:
Dokonano wyboru ofert3, 1 - Ąlademia Bimesu Zr-ta Klonowską z Prrcka ponieważ tuyskńa
naj większą ilości puniitorr .

Data sporządzeńa protokofu f_}-+. 1 0.]0 1 7

fefery. Wykaz cfb*. które wr:łynęłv w odpowiedzinazap:tańe ofertow-e:

Dane z oferry, które stanowią
odpowiedź na klteria oceny ofetty

Punirry:

Oferta nr
Data wpływu
of§fiy

Dane Wykonawcy
Cena max
60

Doświadczenie
Max 40

Razem

a3.L0.20I7r Akademia BiznesuZya
klononska_ puck 60 40 l00
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