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Dotyczy postępowania nr VIII/TIE/ZDZB/2016 

Łódź dnia 14.05.2016 

PROTOKÓŁ Z WYBORU 

najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności 

W dniu 4 maja 2016 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy na  przygotowanie i przeprowadzenie imprez 
okolicznościowych  dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat uczęszczających do dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych 
nr 1 w Łodzi: 
1. „Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39; 
2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14b. 
w ramach Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Łódzkiego 2014 – 2020. 

 

 Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.tie.com.pl oraz wysłano mailowo do 

czterech potencjalnych wykonawców: 

 Stylowy Event, mail: stylowyevent@gmail.com; 

 Agencja Artystyczno – Edukacyjna WOW Oliwia Niewiadomska, mail: sensdance_oliwia@interia.pl; 

 Zaczarowane Eventy Karolina Skalmierska, mail: info@zaczarowane-eventy.pl; 

 Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK, mail: agnieszka@ekoludek.com.pl. 
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 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 11 maja 2016 r. do godz. 16.00. 

 

 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 

b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

c) Jakub Król – Sekretarz. 

 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 14 maja 2016 r. 

 Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową: 
     

Nazwa oferenta Kwota za imprezę 
brutto [PLN]  

Termin i sposób 
dostarczenia oferty 

Agencja Artystyczno – Edukacyjna WOW Oliwia 

Niewiadomska, 91-162 Łódź, ul. Banachiewicza 

15 

600,00  

osobiście 11.05.2016 r.  

godz. 15:12 

 

 Kryteria oceny: 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 

1. kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) imprezę objętych zamówieniem – waga kryterium: 80% (max 80 pkt.); 

2. doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzeniu imprez dla dzieci– waga kryterium 20% (max 20 pkt); 
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3. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 imprezę  objętych zamówieniem” otrzyma najtańsza oferta według 

wzoru ( Załącznik nr 1): 

 

 

 

 

 

4. W ramach kryterium „doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu imprez  dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 ” Zamawiający będzie 

przyznawał punkty na podstawie liczby przeprowadzonych imprez – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach 

przedmiotowego kryterium według następującego schematu: 

 Poniżej 3 imprez – 0 punktów (kryterium dopuszczające) 

 od 3 do 7 imprez – 10 punktów; 

 powyżej 7 do 10 imprez – 20 punktów; 

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 3), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego 

na podstawie dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi. 

5. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę jako suma punktów z oceny kryterium. Oferta na realizację zamówienia 

może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 

 x 80 pkt. 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

 Złożona oferta spełniała kryteria obligatoryjne i otrzymała następującą liczbę punktów: 

Nazwa i adres Oferenta 

 

Kryterium 1  

Cena brutto 

Kryterium 2 

Doświadczenie 

Razem liczba 

punktów 

Agencja Artystyczno – 

Edukacyjna WOW Oliwia 

Niewiadomska, 91-162 

Łódź, ul. Banachiewicza 

15 

80 pkt. 10 pkt. 90 pkt. 

 

 Komisja postanowiła podpisać umowę z wyłonionym Wykonawcą. 

Protokół sporządził: Jakub Król  

 Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 

2. Zastępca przewodniczącego Komisji…………………………………….. 

3. Sekretarz…………………………. 


