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Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącegousługi organizacji
kursu prawa jazdy kat. B na terenie powiatu brodnickiego, wąbrzeskiego
igolubsko-dobrzyńskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju
pracowników PES/PS.
i przeprowadzenia

2.

W dniu M.O1,.2O22 r. wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej
www.tlok.pI oraz w bazie konkurencyjności:
https://baza kon kurencvinosci.fund uszeeuropeiskie.gov.p|/

lnformacja o zapytaniu ofertowym została wysłana do 10 podmiotów

3,

4.

Termin składania ofert: 04.01 .2O2Z

1,4.01,.2022 r. do godz. 9:00

-

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

Data i godzina

Dane oferenta

Firma szkoleniowo-ha

cena brutto

otrzymanej oferty
nd

lowa

13.01.2022 r. godz. 14:18

Mariusz orzechowski

2640 zl

-

powiat brodnicki

5.

Zaproponowana cena przewyższa stawkę budżetową Zamawiającego. W dniu 14.01.2022

6.

Po zebraniu informacji i analizie oferty Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w powiecie
brodnickim w oparciu o poniższe kryteria oceny Firmie szkoleniowo-handlowej Mariusz Orzechowski.

7.

Wyjaśnienie:

kfierium ,,cena" zostały obliczone wg następującego wzoru
P(Cl)= Crurrv/ClX8OTo

{

o godz.

15:33 zwrócono się do Przedsiębiorstwa Społecznego, w którym zatrudniony jest pracownik
zainteresowany odbyciem kursu, czy byłoby w stanie pokryć różnicę między stawką budżetową
Zamawiającego a ceną kursu.
W dniu L7.0L,2Oż2 r. o godz. 9:48 PS zatrudniające pracownika, dla którego przygotowano zapytanie,
zobowiązało się do pokrycia częściwydatku wykraczającej poza stawkę budżetową.

Punkty za

liczba punktów za kryterium ceny

P(Cl)

-

crrłlru

- c€fia
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r.

brutto za wykonanie całościzamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej

Fundusze
Europejskie

Proglam Regionalny

i

-,::,:."-1

ił:ti§ł.i WOJEWÓDZTWO
i;:l:)F! i
KUJAWsKO"POMoRsXlE

',H
Ąr

:,

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

rrńrJ

M
LIfft

Cl

§rcwA§ffi§l§
F§l"l§R§Fl
Eśa§§ff
rce§*ĄoB§ćH

TŁ§ K
- cena brutto za wykonanie całościzamówienia oferty badanej

Punkty dodatkowe (20 pkt) zostały dodane do kryterium ceny w następujący sposób:
10 pkt - w przypadku posiadanego doświadczenia w przeprowadzeniu 10-20 kursów prawa jazdy,
15 pkt - w przypadku posiadanego doświadczenia w przeprowadzeniu powyżej 2]. kursów prawa

jazdy,

5 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną
( nstytucję, orga n izację, fi rm
ę) jeśliposiada ta ki status.
i

l.

Firma szkoleniowo-handlowa Mariusz orzechowski

2640 zł
2640

rł

x B0o/o = B0 punktów

Łącznie 80 pkt

Y^r*

T

17.01,.2022 r., Toruń

podpis osoby upoważnionej

data i miejsce
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