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PROTOKÓŁ  
z dnia 21 wrze śnia 2018 roku 

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

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 
„Dowóz uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej na zaj ęcia praktyczne" 

Komisja w sk ładzie: 

1. Andrzej Fidos - przewodnicz ący - kierownik ODiDZ, 
2. Joanna Żywarska - cz łonek - g łówny specjalista. 
3. Anna Badowska - cz łonek - specjalista, 

stwierdza, co następuje: 

1. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018 - na dowóz uczniów Centrum Edukacji 
Ogrodniczej na zaj ęcia praktyczne - z dnia 09 września 2018 roku wpłyn ęły 3 (trzy) 
oferty: 

OFERTA NR 1 - Przewóz Osób „POL-BUS" Tomasz Sochacki, ul. Krótka 5, 73-132 
Suchan: 

- wartość  oferty brutto: 5 154,00 z ł  (s łownie: pięć  tysięcy sto pięćdziesią t cztery złote). 

Zgodnie z kryterium oceniania zawartym w zapytaniu ofertowym - oferta uzyska ła 91 pkt. 

OFERTA NR 2 - Us ługi transportowe Lila Szurgot, P ęzino 27B, 73-131 P ęzino: 
- wartość  oferty brutto: 4 752,00 z ł  (s łownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesią t dwa złote). 

Zgodnie z kryterium oceniania zawartym w zapytaniu ofertowym oferta uzyska ła 100 pkt. 

OFERTA NR 3 - Przedsi ębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., 
ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin: 

- wartość  oferty brutto: 4 800,00 z ł  (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). 

Zgodnie z kryterium oceniania zawartym w zapytaniu ofertowym oferta uzyska ła 99 pkt. 
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2. Zamawiaj ący - na podstawie regulaminu udzielania zamówie ń  publicznych i regulaminu 
pracy komisji przetargowej, regulaminu udzielania zamówie ń  publicznych o warto ś ci 
szacunkowej nieprzekraczaj ącej równowarto ść  kwoty 30 000 euro oraz zgodnie 
Z zapytaniem ofertowym nr 2/2018 z dnia 09 wrze śnia 2018 roku, które zosta ło 
opublikowane na stronie internetowej szko ły 12 wrze śnia 2018 roku, i po przeanalizowaniu 
wymaganej dokumentacji okre ś lonej w zapytaniu ofertowym, informuje, że wybrał : 

- Ofertę  nr 2, która uzyska ła najwyższą  liczbę  punktów (100) zgodnie z kryterium 
oceniania ofert okre ś lonych w zapytaniu ofertowym oraz najni ższą  cenę  brutto, 

Zamawiaj ący wybrał  Oferenta nr 2. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa - PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); 
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 303/16 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad 

wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin 
ustawy Prawo zamówień  publicznych. 
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