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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 27 lipca 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: 
Dostawę  odzieży roboczej dla Uczniów/Uczestników projektu - realizuj ących 

praktyki/sta że zawodowe u pracodawców w ramach projektu: „Czas na 
zawodowców - wzrost jako ści kszta łcenia zawodowego szczecińskich szkól" 

Komisja w sk ładzie: 

1. Andrzej Fidos - przewodniczący 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 17 lipca 2018 roku 
wp łyn ęły 3 (trzy) oferty. Po przeanalizowaniu z łożonej dokumentacji oferta spe łnia 
warunki udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

OFERTA NR 1 - Firma Handlowo-Us ługowa ELVIK, Paweł  Strzelecki, 
ul. Radomskiego 5 loki, 26-604 Radom; 
- warto ść  oferty brutto: 11 869,50 z ł  (słownie: jedenaście tysięcy osiemset 

sześćdziesią t dziewięć, 50/100 złotych) - oferta zgodnie z kryterium oceny 
otrzyma ła: 

a - kryterium cena: 39,60 pkt., 
b - kryterium wykonania: 20 pkt., 
c - wysokość  kary umownej: 20 pkt. 
Łącznie: 79,60 pkt.; 
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OFERTA NR 2 - CARIMA-BIS Barbara Sta śto-Kse ń , ul. Bodzenty ńska 56, 25- 
308 Kielce; 
- wartość  oferty brutto: 7 944,57 z ł  (s łownie: siedem tysięcy dziewięćset 

czterdzieści cztery, 57/100 z łotych) - oferta zgodnie z kryterium oceny 
otrzyma ła: 
a - kryterium cena: 60 pkt., 
b - kryterium wykonania: 20 pkt., 
c - wysoko ść  kary umownej: 20 pkt. 
Łącznie: 100 pkt.; 

OFERTA NR 3 - Przedsi ębiorstwo Handlowo-Us ługowe „POWER", Beata 
Jarczewska, ul. A.Struga 61, 70-784 Szczecin; 
- wartość  oferty brutto: 9 904,26 z ł  (s łownie: dziewięć  tysięcy dziewięćset 

cztery, 26/100 z łotych) - oferta zgodnie z kryterium oceny otrzyma ła: 
a - kryterium cena: 48 pkt., 
b - kryterium wykonania: O pkt., 
c - wysokość  kary umownej: O pkt. 
Łącznie: 48 pkt.. 

2. Zamawiający - na podstawie regulaminu udzielania zamówie ń  publicznych 
i regulaminu pracy Komisji Przetargowej, regulaminu udzielania zamówie ń  
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczaj ącej równowartość  kwoty 
30 000 euro i zgodnie z Og łoszeniem o zamówieniu z dnia 17 lipca 2018 roku, 
które zosta ło opublikowane na stronie internetowej szko ły 17 lipca 2018 roku, po 
przeanalizowaniu wymaganej dokumentacji okre ś lonej w Zapytaniu ofertowym, 
informuje, że wybra ł : 

- OFERTĘ  NR 2, która uzyska ła najwyższą  liczbę  punktów (100) zgodnie 
z kryterium oceniania ofert okre ś lonych w Zapytaniu ofertowym. 
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