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Dotyczy postępowania NR IX/TIE/ZDZB/2016 

 

Łódź dnia 16.06.2016 

PROTOKÓŁ Z WYBORU 

najkorzystniejszej oferty  

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenera warsztatów kulinarnych wraz z zapewnieniem artykułów spożywczych do zajęć. Warsztaty 

kulinarne odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 

– 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Prowadzenie warsztatów dla grupy max. 8 dzieci i młodzieży. Do 

zrealizowania w ramach projektu 30 warsztatów kulinarnych: 1 x w miesiącu (3 godz. zegarowe) w okresie od czerwca 2016 r. do  lutego 2019 r.  

    w ramach Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa   

    Łódzkiego 2014 – 2020. 

1.  Zapytanie ofertowe zamieszczono zostało na stronie internetowej zamawiającego: www.tie.com.pl oraz wysłano za pomocą poczty elektronicznej do   trzech 
podmiotów:  

1. AP Edukacja, ul. Piotrkowska 173, 90-451 Łódź lodz@apedukacja.pl  

2.  Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA , ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź  ewa.kramek@silaczka.org.pl 

3.  Podkowa s.c. kp@jesc.pl,  91-055 Łódź, Zachodnia 27 

                                                           ustalając termin składania ofert na dzień 06.06 2016 r. do godz. 14.00. 

2. Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

mailto:lodz@apedukacja.pl
mailto:ewa.kramek@silaczka.org.pl
mailto:kp@jesc.pl
http://byway.pl/miejsca-wydarzenia.aspx?geo=%C5%81%C3%B3d%C5%BA
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a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 
b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 
c) Jakub Król – Sekretarz. 

 
3. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r. 

4. Kryteria oceny: 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został na podstawie następujących kryteriów: 
a) kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę  (60 min) realizacji warsztatów kulinarnych wraz z kosztami artykułów spożywczych do przeprowadzenia zajęć 

– waga kryterium: 70% (max 70 pkt); 

b) Program warsztatów kulinarnych wraz z harmonogramem 30% (max 30 pkt); 

 
 
W postępowaniu została złożona jedna oferta przez firmę Podkowa s.c. Iwona Podkówka i Konrad Podkówka (91-055 łódź, ul. Zachodnia 27). 
 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego.  
Łączna przyznana punktacja dla oferty złożonej to 100 pkt, (70 pkt cena oferty brutto + 30 pkt program warsztatów kulinarnych) i tym samym oferta 
została wybrana w niniejszym postępowania jako najkorzystniejsza z ceną ofertową brutto za jedną godzinę (60 min) warsztatów 130 zł brutto.  
 
Protokół sporządził: Jakub Król  

 Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 
2. Zastępca przewodniczącego Komisji…………………………………….. 
3. Sekretarz…………………………. 


