!I

Fundusze
Europejskie
PROGRAM REGIONALNY

1* Pomorze
Zachodnie

Szczecin

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spo łeczny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców — wzrost jako ści kszta łcenia zawodowego szczeci ńskich szkó ł "

PROTOKÓŁ
z dnia 22 czerwca 2018 roku
ze spotkania Komisji Przetargowej,
powołanej Zarz ą dzeniem Nr 1/2017 Dyrektora z dnia 09 stycznia 2017 roku,
w celu przeprowadzenia postę powania o udzielenie zamówienia na:
przeprowadzenie bada ń lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych
stosownym orzeczeniem lekarskim dla Uczniów/Uczestników projektu:
„Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecińskich szkó ł"

Komisja w sk ładzie:
1. Andrzej Fidos - przewodnicz ący Komisji,
2. Joanna Woź niak - koordynator projektu,
3. Anna Badowska - specjalista ds. zamówie ń publicznych,
stwierdza, co nast ę puje:

1. w odpowiedzi na Og ł oszenie o zamówieniu z dnia 14 czerwca 2018 roku
wpłyn ęły 2 (dwie) oferty. Po przeanalizowaniu z łoż onej dokumentacji wszystkie
oferty spełniły warunki udziału w postę powaniu o udzielenie zamówienia:
OFERTA NR 1 - Niepubliczny Zakł ad Opieki Zdrowotnej „MEDICAL CARE",
Jacek Matusiak, ul. Batalionów Ch łopskich 86, 70-764 Szczecin;

- warto ść oferty brutto: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysią ce siedemset z łotych) oferta zgodnie z kryterium oceny otrzyma ła 100 pkt.;
OFERTA NR 2 - Przychodnia Portowa Sp. z o.o., Karol Wasilewski - Prezes
Zarzą du, ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin;

- wartość oferty brutto: 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych) - oferta
zgodnie z kryterium oceny otrzyma ła 53 na 100 pkt.;
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na podstawie regulaminu udzielania zamówie ń publicznych
2. Zamawiaj ący
i regulaminu pracy Komisji Przetargowej, regulaminu udzielania zamówie ń
publicznych o warto ś ci szacunkowej nieprzekraczaj ącej równowarto ść kwoty
30 000 euro i zgodnie z Og ł oszeniem o zamówieniu z dnia 14 czerwca 2018 roku,
które został o opublikowane na stronie internetowej szko ły 14 czerwca 2018 roku
oraz na stronie Bazy konkurencyjno ś ci funduszy europejskich w dniu 14 czerwca
2018 roku o godzinie 11.21, po przeanalizowaniu wymaganej dokumentacji
okre ś lonej w Og ł oszeniu o zamówieniu oraz Zapytaniu ofertowym, informuje,
że wybra ł :
-

-

OFERT Ę NR 1, która uzyskała najwyższą liczb ę punktów (100) zgodnie
z kryterium oceniania ofert, okre ś lonym w Zapytaniu ofertowym oraz najni ższą
cen ę brutto.

Zamawiaj ący wybrał Oferenta Nr 1
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Zatwierdzam

Projekt wspó łfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
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