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Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 

Łódź dnia 01.04.2017 

 

  PROTOKÓŁ KOMISJI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

 ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
W dniu 22 marca 2017 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę wyboru  

usługi najmu lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci na terenie gminy Andrespol, na 

potrzeby realizowanego projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie 

Andrespol!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa Łódzkiego 2014 – 2020r., która w dniu 27 marca 2017 r. została 

przedłużona ze względu na wprowadzenie zmiany do wzoru umowy najmu, tj.: 

W § 3 dodaje się pkt 7 o treści: „Najemca zobowiązany jest pokrywać dodatkowo wszelkie 

koszty związane z eksploatacją lokalu, w szczególności za wodę, prąd, ciepło, podatek od 

nieruchomości oraz wywóz śmieci. W przypadku gdy koszty te poniesie Wynajmujący, 

może on żądać od Najemcy zwrotu odpowiednich kwot w terminie 7  dni od doręczenia 

wezwania.” 

 
 

 Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego: www.tie.com.pl, oraz wysłano za pomocą poczty elektronicznej do 

następujących podmiotów: 

 Jolanta Drożdżowicz <zebraauto@o2.pl>, 

 EMPIRE NIERUCHOMOŚCI  <biuro@empire.net.pl>, 

 PROPERTY Agencja Nieruchomości Dębski Andrzej <property@property.com.pl>, 

 Biuro Centrum Nieruchomości <biuro@centrumnieruchomosci.com.pl> 

 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 31 marca 2017 r.  

 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 

b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

c) Justyna Jarzębak – Sekretarz. 

 

http://www.tie.com.pl/


 
Projekt: „MOJA DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK W GMINIE ANDRESPOL!” 

realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” 
współfinansowany 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 

 

                                 

2 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 1 kwietnia 2017 r. Komisja stwierdziła, iż  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  złożona została jedna oferta. Ofert nieważnych 

nie było.  

 

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

Nazwa oferenta Cena najmu 
lokalu brutto za 
1 miesiąc brutto 

[PLN]  

Termin i sposób 
dostarczenia oferty 

Jolanta Drożdżowicz 

95-020 Andrespol, Mała 6 
4882,05 

30.03.2017 

osobiście 

 

 Kryteria wyboru ofert: 

1. Maksymalną ilość punktów(100pkt)  w ramach kryterium „Cena najmu lokalu brutto za 1 

miesiąc najmu” otrzyma najtańsza oferta według wzoru (Załącznik nr 1): 

 

Najniższa cena ofertowa brutto 

C= …………………………………………………… x 100 pkt. 

       Cena brutto oferty badanej 

Komisja dokonała oceny ofert w oparciu w/w kryteria. 

 

 

 Oferta  spełniła kryterium obligatoryjne i otrzymała następującą liczbę punktów: 

Nazwa i adres Oferenta 

 

Kryterium 1  

Cena brutto 

Razem 

liczba 

punktów 

Jolanta Drożdżowicz 

95-020 Andrespol, Mała 6 

100 pkt. 100 pkt. 

 Zamawiający postanowił podjąć współpracę z Panią Jolantą Drożdżowicz. 

  Protokół sporządziła: Justyna Jarzębak  
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 Podpisy członków Komisji: 

 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 

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

3. Sekretarz…………………………. 
 


