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Dotyczy postępowania nr 5/ŻŁOBEK – ŁÓDŹ/TIE/2017/13 

Łódź dnia 29 sierpnia 2017 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA NR 5/ŻŁOBEK - 

ŁÓDŹ/TIE/2017/13 

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę 

wyboru Wykonawcy na dostawę wyposażenia – zabawek interaktywnych - 

przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka” w Łodzi, ul. Bartoka 24 w ramach Projektu 

„WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie 

z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. 

 

• Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego: www.tie.com.pl. 

 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 28 sierpnia 2017 r.  

 

• Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

1. Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 

2. Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

3. Katarzyna Dopek  – Sekretarz. 

 

• Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

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

                   - brak ofert 

• Kryteria wyboru ofert: 

• Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium jakim są:  

- cena – 100 

 

http://www.tie.com.pl/
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Cena– 100 pkt. 

 Metodologia wyliczenia ilości punktów:  

 

     Cena najniższa  

-------------------------------- x 100 pkt x 100% (waga)  

Cena ocenianej oferty 

 

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%) 

 

• Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

• Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr 4) z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę wynikającą z przyjętych kryteriów o których mowa w rozdz. 

III niniejszego zapytania ofertowego z zastrzeżeniem zapisów rozdziału IX. 

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

 

- brak ofert 

• Protokół sporządziła: Katarzyna Dopek  

 

• Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji …………………………… 

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

3. Sekretarz …………………………. 

 


