ur,|rA

KAPITAŁ LuBzKI

EURoI-JŚKĄ

T.tT-l

EUROPE]SKII.*..'*l

FUNDUSZsPoŁEcznv

NARosotvA't&AT*slA $pÓJNoścl

I
|

Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRoToKoŁ
zdnia 28 sierpnia2013 roku,
ze spotkania Komisji Konkursowej oferentów powołanej
Zarządzeniem Nr 412013 Dyrektorazdnia 10 stycznia2013 roku,
dotyczącej naboru Wykonawców do realizacji Projektu
,,Mam zawód i kwalifikacie

-

mam pracę''.

Komisia w składzie:

1'

Lila Pławińska

2.
3.
4.
5.

- członek _ kierownik gospodarczy,
Anna Badowska - członek - specjalista ds. sekretariatu,
Joanna Żywarska _ członek - główny specjalista ds. kadr,
Andrzej Fidos - koordynator projektu,

-

przewodniczący

-

dyrektor,

Zbigniew Kaczor

stwierdza, co następuje:

zamawiający na podstawie Regulaminu do Projektu ,,Mam zawod i kwalifikacje mam pracę'' oraz z zapytaniem ofeńowym nr 27l2013^/t/ND-PoKL.09.02'00-32044112

i nr 2812013M/ND-POKL.09.02.00-32-044112

z dnia

12 sierpnia 2013 roku,

które zostało ogłoszone na stronie internetowej szkoły 14 sierpnia2013 roku,

1. w projekcie na dostawę środków ochrony osobistej dla uczestników kursu
,,Drwal operator pił łańcuchowych i wykaszarek zamontowanych na
silnikach spalinowych'' w związku z realizacją Projektu pt' ,,Mam zawód
i kwalifikacje - mam pracę'' została przeznaczona kwota brutto 8.500'00
PLN,
Wpłynęły3 (trzy) ofeńy:

I

'il)j

Biuro proiektu: ,,Mam zawód ikwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczej
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokói nr 4
telffax: +48-9r-46-12-379, wvwv.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1'

Przedsiębiorstwo WielobranŻowe,,KORMEX'' Robeń Konieczny, zamieszkały
ul' Poznańska 108, 64 _ 000 Kościan,WartoŚć oferty brutto 5 532,64 PLN,

2. Zakład Przemysłu odzieżowego

,,MARIA''

z siedzibąpzy ulicy Podmiejskiej'

44 _207 Rybnik, wańoŚĆ oferty brutto 3 612,00 PLN,

3. ,,PREWENT'' Sprząt PrzeciwpoŻarov,ty i BHP z siedzibą ul. Słowiańska 1a,74

-

100 Gryfino, wańośćofeńy brutto 7 024'64 PLN

zamawiający informuje, ze po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złożonych

ofeń:

o
o
o

ofeńa nr 1 uzyskała liczbę punktów (65) zgodnie

z

kryterium oceny ofeń

określonychw zapytaniu ofeńowym oraz najnizszą cenę brutto,

ofeńa nr

2

uzyskała najwyŻszą liczbę punktów (100) zgodnie

z

kryterium

oceny ofeń określonychw zapytaniu ofeńowym oraz nĄwyŻszącenę brutto,

ofeńa nr 3 uzyskała najniŻszą liczbę punktów (5'l) zgodnie z kryterium oceny
ofert określonychw zapytaniu ofeńovrrym oraz najwyzszą cenę brutto,

zamawiający wybrał oferenta nr 2,

2. w projekcie dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku
zrealizaĄą Projektu ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' została
przeznaczona kwota brutto 2 600,00 PLN.
Wpłynęło6 (sześó) ofeń;

1. F.H.U.'GRAWIT' z siedzibą przy

ul. Górny Bór 5, 43

_ 430 Skoczów, wartośÓ

ofeńy brutto 912,86 PLN,

2. ,,RODAN" Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Górecka 17, 60-201 Poznań, wańość

ofeńy brutto 1221,00 PLN,

3. ,,PARTNER XXl" _ REsPoL Sp. z o'o', z siedzibą z siedzibą ul' Heyki 27
70

i
tl

f-'.
'\) l\

-

631 Szczecin, wartośó oferty brutto 1 588,73PLN,

Biuro projektu: ,,Mam zawód ikwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-760 szczecin, uI. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokói nr 4
telffax: +48-9t46łz-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.pl
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Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. ,,LECH ll'' Grzegorz Lech, z siedzibą
WartośÓ ofeńy brutto 1 351,50 PLN,

5. ,,BlURo PLUS

6'

-

Kitta i Spółka'' sp'

j

ul. Szczawiowa71,70 _ 010 Szczecin,

z siedzibą ul. Królowej Korony Polskiej

25,70 - 485 Szczecin, wańośÓ ofeńy brutto 1 054,84 PLN,
,,RAKPOL'PHU, z siedzibą ul. Sikorskiego 31,70-313 Szczecin, wańość
ofeńy brutto 1 116'35 PLN.

ZamawiĄący informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złożonych
ofeń:

.
.

.
.

ofeńa nr 1 uzyskała najwyzszą liczbę punktów (100) zgodnie

z

kryterium

oceny ofeń określonych w zapytaniu ofeńovuym oraz najnizszą cenę brutto,

ofeńa nr 2 uzyskała liczbę punktÓw (74,7) zgodnie z kryterium oceny ofert
określonych w zapytaniu ofeńowym,

ofeńa nr 3 uzyskała najnizsząliczbę punktów (57,4) zgodnie z kryterium oceny
ofeń określonychw zapytaniu ofeńowym oraz najwyzszą cenę brutto,

ofeńa nr 4 uzyskała liczbę punktÓw (67,4\ zgodnie z kryterium oceny ofeń
określonychw zapytaniu ofeńowym,

ofeńa nr 5 uzyskała liczbę punktów (86'4) zgodnie z kryterium oceny ofeń
określonych w zapytaniu ofeńowym,

ofeńa nr 6uzyskała liczbę punktÓw (81'6) zgodnie

z

kryterium oceny ofeń

określonychw zapytaniu ofeńovvym.
Zamawiający informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofeń Komisja Konkursowa wybrała:
oferenta nr 1.

Biuro proiektu: ,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczei
7o-760 szczecin, ul' Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A' pokój nr 4
telffax: +48-9t-46-i2-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod(Dum.szczecin.ol
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podpisy
1.

2.
3.

4.
5.

D

Ccntrum

R

łu$ tJgrodniczej

1ińskd

Biuro proiektu: ,,Mam zawód ikwólifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek Ą pokói nr 4
teUf ax: +48-9t.ł6_12_379' www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecln.pl
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