
 

 

                         

Protokół 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 26/2014/POKL  data: 25.08.2014 r. 

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów 
rehabilitacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu: „Wsparcie osób chorych 
na stwardnienie rozsiane, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” realizowanego w 
ramach PO KL, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr postępowania: 26/2014/POKL  data: 25.08.2014 r. 

I.   Zamawiający: 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź 

II. Przedmiot zamówienia: 

- świadczenie usług związanych z obsługą pięciu warsztatów grupowych, zgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia dla 35 osób niepełnosprawnych uczestników projektu ”Wsparcie osób 
ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”, 2 
trenerów i 2 osób z obsługi projektu oraz 2 opiekunów/asystentów 

III. Kod CPV:  

 CPV -  55120000 – 7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 
 CPV  - 55110000 – 04 – hotelarskie usługi noclegowe 
 CPV  - 55300000 – 3 – usługi restauracyjne i podawania posiłków  

IV. W dniu 25.08.2014r. wysłano drogą mailową zapytanie ofertowe do: 

 dyrektor@ledan.pl 

 iwona.raczko@panorama-morska.pl 

 recepcja@eden-spa.pl  

V. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego**: 

a) strona internetowa zamawiającego: lodz.ptsr.org.pl 

b) tablica informacyjna w siedzibie PTSR Oddział w Łodzi 

c) wysłanie informacji w formie maila 

VI. Termin składania ofert: 10.09.2014 r. 

      Termin wykonania usługi: 

 termin 1: 24.09-30.09.2014r. 

 termin 2: 03.10-09.10.2014r. 

 termin 3: 14.10-20.10.2014r. 

 termin 4: 21.10-27.10.2014r. 

 termin 5: 04.11-10.11.2014r. 
 

VII. Do dnia 10.09.2014 r. otrzymano następujące oferty: 
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L.P. 
nazwa adres mailowy adres telefon 

Data 
wpływu 
oferty 

1. 
Ośrodek Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjny LeDan 

dyrektor@ledan.pl 
 

ul. Kapitańska 61-63 

76-034 Chłopy 
94 316 58 26 10.09.2014 

Kryterium wyboru oferty stanowiła: 

Cena 65 pkt , doświadczenie 15 pkt, referencje max 15 pkt, certyfikat 5 pkt 

 

UZASADNIENIE 

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 18.09.2014 r. dokonała wyboru oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą 

ofertę i uzyskali najwyższą ilość punktów wg kryterium cena 65 pkt , doświadczenie 15 pkt, referencje max 15 pkt, 

certyfikat 5 pkt. Oferty, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym otrzymując 

największą ilość punktów w zakresie podanych w zapytaniu kryteriów przedstawiają się następująco: 

 

lp nazwa adres 

ilość 
punktów 

cena 
ilość punktów 
doświadczenie referencje certyfikat 

suma 
punktów 

1 
Ośrodek Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjny LeDan 

ul. Kapitańska 61-63 

76-034 Chłopy 
65 15 15 5 100 

 

Na podstawie zebranych ofert dokonano wyboru Wykonawcy, który otrzymał największą liczbę punktów: 

lp nazwa adres 

ilość 
punktów 

cena 
ilość punktów 
doświadczenie referencje certyfikat 

suma 
punktów 

1 
Ośrodek Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjny LeDan 

ul. Kapitańska 61-63 

76-034 Chłopy 
65 15 15 5 100 

Komisja oceniająca przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 26/2014/POKL z dnia 
25.08.2014 r. 

Postępowanie przeprowadziła Komisja w składzie: 
1. Jerzy Szrejner  – Przewodniczący  
2. Anna Złomek  – Członek  
3. Katarzyna Gołombiewska  – Sekretarz  

 
Data sporządzenia protokołu –  18.09.2014 r. 

         Zatwierdził Kierownik Jednostki 
    

  ………………………………….  
                                         (Data i podpis) 
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