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NR 15/2016/OWES z dnia I0.1,1,.2Ot6

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego wybór osób świadczącychusługi trenerskie w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form
prawnych i typów PS) w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, MieścieGrudziądz,
rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym

w

szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących

podjęcie działalnościw formie przedsiębiorstwa społecznego.

2. W dniu

10.I1,,201,6 r. zwrócono się w formie e-mail do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem

ofertowym:

a)
b)
c)

Krzysztof Leończuk
Krzysztof Margol
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania lnicjatyw Pozarządowych

Ponadto wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej www.tlok.pl oraz
w bazie konkurencyjnościhttps://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.eov.p|/.

3.

Termin składania ofert: 1O,]-1.201,6-23.1,1,.201,6

4.

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

i

centrum szkoleniowo Doradcze
FUH "JOKER" Zbigniew Olender

DZlEŃKoWsKl
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otrzymane

lferty

Miłośników Piły nad Brdą Buko

JD SZKOLENlA JAKUB

do godziny 00,00,

)ata i godzina

Dane oferenta

Stowa rzyszenie M ieszka ńców

r.

cena brutto

23.'J.L.2O16, godz. 19.08

100,00/h

22.11,.2OL6, godz. 2L.33

1,47,60 zł/h

22.I'J,,201,6, godz.'J,I.49

tSO zl/h
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W wyniku anaIizy oferty Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu przedmiotowego

zamówienia
Stowarzyszeniu Mieszkańców iMiłośnikówPiły nad Brdą Buko. W pierwszej kolejności usługitrenerskie
zostaną przekazane do realizacjiStowarzyszeniu Mieszkańców iMiłośnikówPiły nad Brdą Buko z uwagi
na uzYskaną przez nią najwyzszą iloŚĆ punktów. W przypadku braku możliwościprzeprowadzenia
szkolenia we wskazanym terminie imiejscu, zamówienie będzie przekazane Centrum Szkoleniowo
Doradczemu FUH "JOKER" Zbigniew Olender, które posiada największe doświadczenie szkoleniowe.

5.

W sytuacji niemozności przeprowadzenia szkolenia we wskazanych termina ch przez zamawiającego

6. Wyjaśnienie:

Punkty za kryterium ,,cena" zostały obliczone wg następującego wzoru:

P(C1)=

P(C,)

-

Cy;x/Clx60%

liczba punktów za kryterium ceny

Cl,alx - C€flćl

brutto za wykonanie całoŚci zamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej

C1 - cena brutto

za wykonanie całościzamówienia oferty badanej

Punkty dodatkowe za doświadczenie (a0 pkt) zostaną dodane do kryterium ceny w następujący
10 pkt - w przypadku udokumentowania 201-300 godzin szkoleniowych,
20 pkt - dla oferenta, który przedstawi największą liczbę godzin szkoleniowych,

20 pkt - udział w tworzeniu PES i zarządzanie PES min, 3 lata,

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą Buko

I00 zł

100rłx

60Vo = 60 punktów

W wykazie usług została przedstawiona liczba 215 godzin za ostatnie 3 lata.
10 pkt - w przypadku udokumentowania 201-300 godzin szkoleniowych,
20 pkt - udział w tworzeniu PES i zarządzanie PES min. 3 lata.
Razem: 90 punktów
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centrum szkoleniowo Doradcze FUH "JOKER" Zbigniew Olender

zł
x
147,60 zł
'J.00

600/o

= 40,65 punktów

-

W wykazie usług została przedstawiona liczba 654 godzin za ostatnie 3 lata.
2O pkt - za przedstawienie największej liczby godzin szkoleniowych,
2O pkt - za udział w tworzeniu PES i zarządzanie PES min. 3 lata.

Razem:80,65 punktów
jD SZKoLEN lA JAKUB DZlEŃKoWsKl

1,00

zł

150

,ł

x

600/o = 40

punktów

W wykazie usług została przedstawiona liczba 2L6 godzin za ostatnie 3 lata.
10 pkt

_

w przypadku udokumentowania 201_300 godzin szkoleniowych,

0 pkt - udział w tworzeniu PES i zarządzanie PES min. 3 lata,

Razem:50 punktów
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24.1,1,.2OL6, Toruń

podpis osoby upoważnionej

data i miejsce

Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie Regulamin realizacji zamówień udzielanych
ramach projektu "6WES TŁOK" będący Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 6/201,6 z dnia 8.08.2016
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