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Protokól z sTboru naikorzystni€jszej oferĘ

Dotvczy

Zapytania ofertowego nT EOG 7/2015/BPK z dnia 5.03.2015 r.
Przedmiotem zamółieniajesl lńykonanie na rzecz Zamawiającego usługi pole8ającej na: ,,obsłudzę
grup edukacyjnych (warsżaty), l1órę będą się odbFł,ały na ścieżkach edŃacyjnych dla klas
szkół podsta\ł,owych 4-6 :

- ,.Nora Lisa"
- ,,Jak w uiu"

I. Komisji w §ldadzie

1, Marian Tomoń Dfrektor B.odnickiego Parku Klajobrazowego
2, Alicja Tonczył - strażnik Brodnickiego Parku Krajobrauowego
3, Katar}na czubachowska - strżnik Brodnickiego Parku Krajobmzowego

II. Postanowienia

1. Kryteria \łTboru oferty: 100yo cena

Do $yboru ofety najkorzystnie.jszej zoslał zastoso]ł,any wzó.:

cena punktoYa: (cetra nłjnższa/cera oferty badanej) x 100 punktów
(cn:CbI100)

oferta najkorzystnie.jsza otrzyma 100 punków, a pożostałe ploporcjonalnie mrriej, Zgodnie z
po$yźszym wzorem oferta najkorzystniejsza otrzyma największą liczbę punktó\ł- oferty, których
ceny będą wyższe niż środki przeznaczone na realizację zadania nie będą rozpatryłvane,

2. sposób roz€znania rynku:

Postępo§,anie prowadzone jest w Ę,bie zamówienia ofeńowego,

3. In{ormacja na temat upublicznienia zapytania ofeftow€go

Zap},tanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie
projektu,,BIo+ - biorómorodni, bioświadoni, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-
pomorskim",

Ponadto zap}tanie skielorvane zostało osobiścię do następujących, potencjahych Wykonawcórł:

1. Anita Lis, Świętajno , 19-411 Świętajno,
2. Joanna ostrowska, Pokrzydowo 229, 87-3l2 Pokrzydowo,
3 . Grzegorz ostrowski, sŻIalnowo 4A, 87-3 1 2 Pokzydowo.

Grzmięca, dn, 16,03,20l5 r,
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:1. ześta§ienie ofert:

Nr Nazll,a i

wtkona$cy

vAT
"A

Kryterium ocena

,lłszystkie

kryt€ria

|. Anita Lis, swiętajno
]9,4] ] Swietaino-

9 953,00 zł netto
ll 800,00 zł brutto

1I)0 o/o NIF.

2. Joanna osfro§,ska,
PokZ} do\\,o 229.
87-j l2 Pok],Zydo\1,o.

8.131,36 zł netto
9 996.00 zł bruito

lno o/o TAK

3, GrzegorZ ostrowski,

87-3 ]2 Pokrzvdolł,o.
l l 200-00 zł brutto

l00 % NIE

Inlornlujemy, żejako najkorzystniejsZą ofertę \łybrano, ofeftę złożoną przez Joannę ostrowską.
PokrZvdowo 229, 87-3 ] 2 Pokrżydowo.

DY ŁLK Tc R /_
lll. Podpisy tzlonkó$ Komi.ii 1. _- - -

M ńl'llll T1,1lk"j

l, Marian Tonoń - Dyrektor Brodnickiego Parku Kmjobrażowego
?i-

:, Ąli.jaTunrcĄk s,rażnil Br^dnickiego Parku Krajobra,,o*ego j.a.U.ł.Vk...flt.'.ąS

t,K"larl.\"1dClUba.hou5^J.lraż.llkBrodnickietsoPar(urraj.urazouego,/.w_lć_u*^(:'Ą.t",,l'
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