
s§§+
eea
9rants

Protokół z wyboru naikoEy§hri€jsz€j oferĘ

DotYczv

Zapytania ofeńowego nr EOG 8/201S/BPK z dllia 5.03.2015 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usfugi polegającej na: ,,obsłudze
grup edukacyjnych (\ł,arsżaty) d]a klas szkół podstawowych 4-6 na ścieżkach edukacyjnych|
.Nory Bobrowe", ,,Gniazdo Perkoza", ,,Owady nad wodą".

I. Komisja rv sklAdżi€

l. Marian Tomoń - Dyrekor Brodnickiego Parku Ktajobrazo$ego
2. Alicja Tomczyk strżnik Blodnickiego Pa.ku Krajobrazowego
3. Kataźyna Czubachowska - strażnik Brodnickiego Parku Krajobrazowego
II. Postanowienia

l. Kryt€ria *Tboru ofeńy: l00y" cena

Do wyboru oferty najkorzysmiejszej został zastosoł,any wżór:

Cena punkto$a = (cena najniżśza_/c€na oferł badanei) x 100 punktów
(cn:cbr100)

ofena najkorz}sanieisza otrzyma ]00 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mliej, Zgodnie z
po\Ą}ższym wzotem ofefta najkorzystniejsza otr4łna największą liczbę punktów, ofefiy, których
ceny będą §yższe niż środki przeznaczone na realizację zadania nie będą rozpatrywane,

2. Sposób fozeżnAnia ryllkuI

Postępowanie pro*,adzone jest *, trybie zamówienia ofertowego.

3. Informacjn na temąt upublicznienia zapytania ofeńoYego

Zap}tanie ofeńowe opublikowane zostało na stronie intemeto\łej Zamawiająaego oraz na stronie
projektu.,B]o+ - bioróźnorodni, bioś§,iadomi. bioodpowiedzjalni w woje]ł,ódźwie kujawsko-
ponlorskinl".

Ponadto zap},tanie skierowane zostało osobiście do na§tępując}ch, potencjalnych Wykonaucorł:

l, Iwona Wiśniewska, ul, waryńskiego 28, 87-300 Brodnica , te1.662132042
2, Erń,a Zdunowska, ul. KasprołVicza 4A, 87-300 Brodnica, tel. 796 648 8,10

3, Emilia Defańska , ul, Kociranowskiego 33, 87-300 Brodnica, e-mail emilak@wp,pi.

Gźmięca, dn. 16.03,2015 r
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,1. zesta}yienie ofeń:

obsługa grup edukacljnych (warsztrty) dla klas szkół podstaworrych i1-6 na ści€żkach

edukac},.inych: ,,Nory Bobrowe", ,,Gniazdo Perkoza", ,,Oł,ndy nad rl,odą".

Nr
oferty

cena zamówienia w
żl

- brutto

Kryterium ocena

wszystkie
kryteria

l. lwona Wiśnie\\,ska,
ul, waryńskiego 28,
87-300 Brodnica,
re1 .662 I32 042

t0 375,00 zł nctto
l2 300-00 zł brutto

100 % NIF.

Erł,a Zdunowska.
u], Kasplo$,icża 4A,
87 300 Brodnica,
tel 796 (r48 810

l0 7I2-00 7ł netto
l2 700,00 zł brutto

l0o "/. NTF.

J. Emilia Def'aliska,
u1, Kochanowskiego 33
87,:]00 Brodnica.
e-mail emilak@wp.pl,

8 .t31,36 zł n€tto
9 996.00 zł brutto

100 % TAK

1nformujemy. żejako najkorł-stniejszą ofeńę wybrano. ofertę żłożoną przez Emilia Defańska,
ul, Kochanowskiego 33, 87-300 Brodnica,

III. PodpiśJ członkó}r, Komi§ii

l , Marian Tomoń Dyrektor Brodnickiego Parl,u Krajobrazowego

2, A]icja Tomcąvk - strażnik Brodnickiego Parku Krajobrażowego
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