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Protokół z Byboru naikorzystni€jszej oferty

Dot},czv

Zapytania ofeńow€go nr EOG 9/2015/BPK z dnia 5.03.2015 r.
Przedmiotenr zamówienia jest wykonanle na rzęcz Zamawiającego usługi polegającej na: obsfudzę
grup edukacyjnych (warsżaty) dla klas szkół gimnazjalnych na ścieźkach ędŃacyjnych:
.,Roślimość Brodnickiego Parku Krajobrazowego", ,,zajęcia omitologiczne", ,,Tropfuni
zwieluąt".

I. Komiśja w śkładzie

l, Marian Tomoń Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego
2, Alicja Tomczyk - straznik Brodnickiego Parku Krajobrazowego
3. Katarżyna Czubachowska - strażnik Brodnickiego Parku Krajobrazowego

II. Po§tanowienił

l. Kr}teria ilT,boru oferł| l00yo cena

Do [yboru ofefiy naikorzystniejszej został zastosowany rłżól:

Cena punktowa: (cena,rajniż§za/c€trł oferł błd|nej) x 100 punktów
(Cn:cbx100)

ofefta najkoźystniejsza otrzyma l00 punktów, a pozosiałe prcporcjonalnie mnie.j, Zgodnie z
po\\yższym wzorem oferta najkorzystniejsza otrzyma największą liczbę pun],1ów. oferty, kórych
ceny będą §yższe niź środki pźeznaczone na realizację zadania nie będą rozpatry\łane,

2. sposób roz€znania lTnku:

Postępowanie prowadzone jest w tD,bie zamówienia ofertowego,

3. Informacja na t€mat upublicznienia zapytania ofertowego

Zap}tanie ofefiowe opub]ikowane Zostało na stronie intemetowej Zanrawiającego oraz na stronie
projektu,BIo+ - bioróźnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w wojewódż,ir'ie kujawsko_
pomorskim".

Ponadto zap}tanie skierowane zostało osobiście do następujących, potencjalnych Wykonawcó§:

1, Arkaditrsz Mierzejewski, Pokrzydowo 200, 87-312 Pokżydowo, e-mail cbtg0hl@wp,pl.
2, Malecki Patryk, u]. Mieszka I 7/l5, 87-]00 Brodnica , tel- 504 227 439,
3, Karolina Fabińska, ul. wyspiańskiego 5/28, 87-300 Brodnica, tel. 726 998 069,

Grzmięca, dn, 16,03,2015 r
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:l. Z€stA,tł,i€nie ofeńi

obsługa grup edukac,vjnych (lł,arsztaty) dla
edukac_vjnych:,,Roślinność Brodnickiego Parku

klas szkół gimnazjalrrych na ścieźkach
Kraj obrazowego",,,Zajęcia ornito]ogicZne",

l-..llo
\r cena zamówienia w

żl
vAT Kryt€rium

wszystki€
kryteria

]- Arkadiusz
Mierzej e§,ski,
Pokrzydo§,o 200,
87,312 Pokrzydowo,
e-maii
cb19(]hllDrłp,pl

l0 544,00 żł netto
l2 500.00 zl brutto

1o0 y. NTE

2. MałeckiPatryk,
ul, Mieszka l 7/15,
87-300 Brodnica.
rel j04 227 4-]g

8,131.3ó zł netto
9 996,00 zł brutto

t00 TAK

3. Kalolina FabińSka,
ul, Wyspińskieeo
5l2.8,

87-300 Brodnica,
tel 726 998 069

ll 303.00 zł netto
13 ,100,00 zł brutto

1oo o/r Nltr

Infomujęny. że jako najkorąvstniejszą ofeńę \ł}btano, ofeftę złożoną przez Małecki
Patryk. ul, Mieszka I 7/]5, 87-300 Brodnica,

DYREKTcR
III. Podpisy członków Komisji ..-= }-_J
l , Marian Tomoń Dyrektor Brodnickiego Parku Kmjobrazoł,ego :1l:']:'] l] ]]:]..

l, Ąlicja l"lllcn^ .Ira^lk Brodnlckleeo Park_ Krajobra7o\\ego ijrr.łrU....|...,r,P,

j, Kararzlna Czubac\,usk" strąlnlk r..,;;'"r";;r, *."o'-",.,.*.' O.-^'', ju.
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