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Protokół wvboru oferty z d+ia 20.02.2018 roku

Zapytanie ofertowe doĘ czylo: Przeprowadzenie 63 godzin kursu rrMagarynier" n&
potrzeby projektu pn: "Kompleks - kompieksowa aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy z powiatu puckiego, współ finansowanego ze ś rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ ecznęgo, Regionalnego Programu
Operacyjnego §/ojewó d*ura Pomorskiego na lata ż 014- ż 020.
- kod

CPV i nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie krł rsu ,,Magaz3,nier" dla uczestników projektu
przęz trenera zgadnie z zadańarrti w projekcie o wspólnyrn kodzie CPVI 80000000
usł ugi edukacyjne i szkoleniowe.
Informacja o sposobie upublicznienia zap}tania ofertowego

ZamawtĄący upublicznił informację

a

:

zapytaniu ofęfiowym zamieszczĄąc zapytaniena

swoj ej stronie internetowej www,cech-puck,pl

v/)rkaz ofęrt. które wpł }rnęł v w odpowiedzi na zapytanie ofęrtowę
1. Akademia Biznesu ZytaKlonowska, Puck

)

Oferęnt speł nia warunek, o któryrrr mowa w pkt ż lit u) podrozdziafu 6.5.ż wytycznych w
zakresie kwalifikowalnoś ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społ ecznego oraz Funduszu Spójnoś ci na 1ata 2014ż aZa, ca oznacza, iż oferęnci nie są powiązani zZamawiając)rm osobowo lub kapitał owo.

Termin skladania ofert upĘ nął w dniu 19.02.2018 roku

I. Postępowanie konkursowe wyboru ofeń przeprowadzono w dniu 20.a2.2a18 r.
I1. Speł nianie warunków :udńńu wykonawcó#oferentów w postępowaniu:
Warunki udział u w postępowaniu (zgodnie z p}t. V
Zapytańa Ofertowega z dńa12.02.2018 r.) speł nĘ wszystkie oferty.
Ocenie
Lp.

e

Nazwa i adres

o
Nazwa zadania

oferenta

Terminy
realizacji

Wymogi
formalnę

Speł nial
Nie spęhria
1

}Yynagrodzenie trenęrów prowadących szkolenia zawodowe
Akademia
Bizensu
dostosowanę do predyspozycji uczestników 63 godziny kursu LuĘ 2018
Zyta Klonowska, ,,Magazynier"
Puck

Spehia

III. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów o§eny i sposobie pwrulawania punktacjt poszczególnym wykonawcom 7a
speł nienie danego kryterium:

R*gionalny Program Operacy.lny Województwa Pornorskiegc na lata 2S14-202S

§xn*x*ea
§*n*p*jsfui*

ffi

F?§*rĘ {Ę Rę§kt$fiy

Ł}*aĄ* eł ń&*§effi**§t{l

§s.{§§&,xylie,ć

ruŁr***§:

lJnt* §r*ł *9*}slr*

§ss

§€
s§#ift§Mffi&***/

l-t
tr ł .+
l.+l
.|

t-

l

:-,-,

l

I

Krytęria wyboru oferty to: oena podana w PLN, doś wiadczęnie.
Nazwahyterium,

Lp.

Cęna brutto {wrazznarzutami - zę wszystkimi kos*ami)
za iedna sodzine mowadzenia zaiec

100

6a%

Doś wiadczenie - iloś ćgodzin szkoleń ztemaĘ ki
,JVfagazynier" (wykazane w zń.w 4)

l00

4a%

2.

Ocena ofęrt zostanie przeprowadzona wył ącznie w oparciu
kry.teria wedł lg następuj ący ch zxad:

1.
cena

Znaczeńe layterium

Maksymalna
Liczbaounktów

o

przedsta]ń/ione powyź ej

Oferent moze uzy§kac maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny:

oferF najniż szej

ceny ofeńy

ocenianej x

100 pkt x 60%

2.

Oferent moze uzyskać maksynalnie 40 punktów w kryterium dotyczącym doś wiadczęnia
w zakresie przeprowadzańa szkoleń z temaĘ 7<l,,Magazynier"

Iloś ćgodzin szkoleniowych z ofeĘ ocenianej
iloś ćgodzin szkoleniowych zte;maĘ ki,,Magazyńer"
z naj większym doś wiadczeniem

ofeĘ

x

100

pktx4aoń

illlaksymalna iloś ćpunktów moż liwych do zdobycia - 100 pkt
Cena + Doś wiadezenie = wynik punktowy oferĘ oceni&nej

ry.

Wykaz ofert, które rł pŁynęł v w odpowiedzinazap

e ofertowe:

Danę zoferty, które stanowią
odpowiedź na kryteria oceny ofeĘ

Ofeta nr

Datawp§wu

Darre Wykonawcy

ofęńy
19.02.2018 r.

Akademia Biznesu Zyta Klonowską

1

V.

Puck

Rfikty
max 60

Doś wiadczenię
Max 40

Razem

60

40

l00

Cęna

Wskazanie wybranej ofeńy vł raz7, uzasadnięniem wyboru:

Dokonano wyboru ofęńy 1 - Akademia Biznęsu ZfiaKlonawska z Pucka ponieważ uzyskał a
największą iioś cipunktów.

bata sporądzenia protokofu ż O.a2.ż a18r.

STARSZY CECHU

Powiatowego Cechu Rzemiosł Róż nych

Regionalny Frograrn Operacyjny Wojewódetwa Pamarski*go na lata ?;814-2Q2ł

