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Z WYBOREM OFERTY

NR 4/2O21/OWES TŁOK 2 z dnia 27.04.2O21,

L.

2.

r,

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącegousługi organizacji
i przeprowadzenia kursu groomerskiego dla 2 osób z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego w woj.
kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS.
W dniu 27.04.2021r. wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej
www.tlok.pl oraz w bazie konkuren cyjności
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lnformacja o zapytaniu ofertowym została wysłana do 3 podmiotów

3.

4.

Termin składa nia ofert:

27

.04.2O2t

r.

do godz.

9

:00

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty)

Data igodzina

Dane oferenta

cena brutto

otrzymanej oferty

Akademia Zdrowia lzabela Łajs

5.

- !0.05.2021

09.o5.2021,

84OO zł

godz.20:41

W dniu 10,05.2021 r. o godz. 9:1]. zwrócono się z pytaniem o podjęcie negocjacjicenowej i podjęcie
decyzji do godziny 15:00.
Oferent o godz. 10:20 w ramach negocjacji zaproponował cenę 5200 zl za kurs dla 2 osób.
O godz. 15:]-3 zwrócono się do pracowników PS zainteresowanych odbyciem kursu, czy byliby w stanie
pokryć różnicę między stawką budżetową Zamawiającego a ceną kursu.
O godz. 15:32 osoby, dla których przygotowano zapytanie, zobowiązały się do pokrycia częściwydatku

wykraczającej poza stawkę budżetową.

6.

Po zebraniu informacji i analizie oferty Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w oparciu
o poniższe kryteria oceny Akademii Zdrowia lzabela Łajs.

7.

Wyjaśnienie:
Punkty za kryterium ,,cena" zostały obliczone w8 następującego wzoru:
P(Cl)= CurrvlCtx8OYo

P(Cr)- liczba punktów za kryterium ceny
cvrr.l - c€l]d
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brutto za wykonanie całościzamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej
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- cena brutto za wykonanie całościzamówienia oferty badanej

Punkty dodatkowe (20 pkt) zostały dodane do kryterium ceny w następujący sposób:

15 pkt - w przypadku udokumentowania powyżej 1_0 letniego doświadczenia w

zakresie

przeprowadzania szkoleń z zakresu na które składa ofertę,
5 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną
(instytucję, organizację, firmę) jeśliposiada taki status.

l.

Akademia Zdrowia lzabela Łajs
5200 zł
5200

ń

x

B0o/o

=

B0 punktów

Dodano
15 pkt - powyżej 10 letniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu na które
zlożona została oferta
Łącznie 95 pkt

Ęwa

ela+,icz,Szyszku

10.05.2021, Toruń
podpis osoby upoważnionej

data i miejsce
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