Gryfino, dnia 30 listopada 2017 r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
nieprzekraczającej 30 000 euro
1. Zamawiający: Powiat Gryfiński w imieniu, którego działa Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
2. Przedmiot zamówienia: Usługa przewozowa realizowana w ramach projektu „Aktywna
integracja w powiecie gryfińskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 w zakresie określonym w ogłoszeniu ofertowym nr AI/14/2017 z dnia
28 listopada 2017 r.
3. Z uwagi na to, że nie znamy miejsca realizacji wszystkich szkoleń i warsztatów
przewidzianych w projekcie, to nie było możliwe przyjęcie stawki kilometrowej na
realizację wszystkich usług przewozowych. Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wyłonienia jednego
wykonawcy usługi przewozowej. W związku z powyższym aby zapewnić dojazd na
szkolenie odbywające się w dniu 02.12.2017 r., zamieszczono ogłoszenie ofertowe na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie oraz wysłano pocztą elektroniczną do 4 potencjalnych wykonawców
usługi. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do PCPR dwie oferty, które stanowią
załączniki do niniejszego protokołu, tj.:
1) Oferta nr 1 złożona przez Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe Robert
Caban, Stare Łysogórki 53, 74-505 Mieszkowice,
2) Oferta nr 2 złożona przez Firmę Przewozową Zdzisław Czekan, ul. Łużycka
130, 74-100 Gryfino.
4. Analiza - wszystkie oferty zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu
i przygotowane zgodnie z pkt 8 ogłoszenia ofertowego:
1) Oferta nr 1: zaproponowana cena brutto wynosi: 700,00 zł.
2) Oferta nr 2: zaproponowana cena brutto wynosi: 580,00 zł.
5. Punktacja i ocena ofert - oceny ofert dokonano zgodnie z kryteriami i sposobem punktacji
określonym w ogłoszeniu ofertowym nr AI/14/2017:
1) Oferta nr 1: kryterium cena – 580,00 / 700 * 100 = 82,86 pkt
2) Oferta nr 2: kryterium cena – 580,00 / 580,00 * 100 = 100 pkt
6. Po przeanalizowaniu i dokonaniu punktacji powyższych ofert stwierdzono, że największą
liczbę punktów (100 pkt) uzyskała oferta złożona przez Firmę Przewozową Zdzisław
Czekan, ul. Łużycka 130, 74-100 Gryfino. W związku z powyższym ofertę firmy
Przewozowej Zdzisław Czekan uznano za najkorzystniejszą i zatwierdzono do realizacji.
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