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Projekt wspó łfinansowany 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 19 czerwca 2018 roku 

ze spotkania Komisji Przetargowej, 
powołanej Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora z dnia 09 stycznia 2017 roku, 

w celu przeprowadzenia post ępowania o udzielenie zamówienia na: 
„Przeprowadzenie szkole ń  stacjonarnych wstępnych w zakresie bhp 

Uczniów/Uczestników projektu: Czas na zawodowców- wzrost jakości 
kształcenia zawodowego szczecińskich Szkół  - skierowanych do odbycia stażu 
lub praktyki zawodowej u pracodawców województwa zachodniopomorskiego" 

Komisja w składzie: 

1. Andrzej Fidos - przewodnicz ący Komisji, 
2. Joanna Woźniak - koordynator projektu, 
3. Anna Badowska - specjalista ds. zamówie ń  publicznych, 

stwierdza, co następuje: 

1. w odpowiedzi na Og łoszenie o zamówieniu z dnia 11 czerwca 2018 roku 
wpłynęły 2 (dwie) oferty. Po przeanalizowaniu z łożonej dokumentacji wszystkie 
oferty spełniły warunki udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
OFERTA NR 1 - PLG Sp.z o.o., Rafa ł  Jaworski ul. Staromiejska 30/3, 84-300 
Lębork; 
- wartość  oferty brutto: 2 095,20 z ł  (słownie: dwa tysiące, dziewięćdziesią t pięć  

złotych 20/100 groszy) - oferta zgodnie z kryterium oceny otrzyma ła 100 pkt. 

OFERTA NR 2 - Centrum Edukacji i Zarz ądzania Korporacja „Romaniszyn" Sp. 
z o.o., Oddzia ł  Szczecin, Ma łgorzata Kami ńska ul. Ks. Kołłątaja 31/4, 71-525 
Szczecin; 
- wartość  oferty brutto: 6 336,00 z ł  (słownie: sześć  tysięcy trzysta trzydzie ści 

sześć  złotych) - oferta zgodnie z kryterium oceny otrzyma ła 33,1/10 na 100 
pkt. 

Projekt wspó łfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkó ł  i placówek prowadzących kszta łcenie zawodowe oraz uczniów uczestnicz ących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kszta łcenia zawodowego w ramach Strategii Z/T dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

Nazwa projektu: „Czas na zawodowców - wzrost jako ści kształcenia zawodowego szczecińskich szkól" 
Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16 

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 
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Zatwierdzam 	 

2. Zamawiający - na podstawie regulaminu udzielania zamówie ń  publicznych 
i regulaminu pracy Komisji Przetargowej, regulaminu udzielania zamówie ń  
publicznych o warto ści szacunkowej nieprzekraczającej równowarto ść  kwoty 
30 000 euro i zgodnie z Og łoszeniem o zamówieniu z dnia 11 czerwca 2018 roku, 
które zosta ło opublikowane na stronie internetowej szko ły 11 czerwca 2018 roku 
oraz na stronie Bazy konkurencyjno ści funduszy europejskich w dniu 11 czerwca 
2018 roku o godzinie 12.05, po przeanalizowaniu wymaganej dokumentacji 
okreś lonej w Og łoszeniu o zamówieniu oraz Zapytaniu ofertowym, informuje, 
że wybrał : 

— OFERTĘ  NR 1, która uzyska ła najwyższą  liczbę  punktów (100) zgodnie 
z kryterium oceniania ofert okre ś lonych w Zapytaniu ofertowym oraz najni ższą  
cenę  brutto. 
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