„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/16-00

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Kędzierzyn-Koźle, 02.10.2018r.

Nazwa zmawiającego:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

Adres zamawiającego:

Ul. Kozielska 3

Kod miejscowości:

47-224 Kędzierzyn-Koźle

Telefon:

507135040

Faks:

…………………….

1.

Nazwa zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć języka angielskiego dla PP nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

Sposób upublicznienia:
2.

zamieszczone w BIPie od dnia 21.09.2018r.
zamieszczone w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ) od dnia 21.09.2018r.

Wykaz ofert, które wpłynęły:
1. „ EDWINGS” Sp. z o.o.

3.

ul. Podwale 3
57-100 Strzelin
NIP:9141568865
Regon: 380316071

Data wpływu: 26.09.2018 r
Proponowana cena 5400 zł brutto

4.

Informacja o spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ogłoszeniu (zgodnie z formuła „ spełnia- nie spełnia”:, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach oświadczeniach przedstawianych wraz z ofertą) przez
Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert.
1. Spełnia
Ocena ofert podlegających rozpatrzeniu według kryteriów oceny ofert, o
których mowa w ogłoszeniu:

5.

Liczba punktów = (najniższa cena x 100) / cena badanej oferty

Oferta 1 – Liczba punków 100
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Wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania podać nazwę (firmę) albo
imię i nazwisko wykonawcy oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, cenę lub koszt a w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych podać informację odrębnie dla
każdej części zamówienia)

W dniu 02.10.2018r.
6.

dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez

„ EDWINGS” Sp. z o.o.

Uzasadnienie:1 Najkorzystniejsza cena
unieważniono postępowanie w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt.
XVII ogłoszenia:
Uzasadnienie:2

Protokół sporządził:
7.

Imię i nazwisko: Marzena Naróg
Data: 02.10.2018r.

ZATWIERDZAM

1

Uzasadnienie dostosować do stanu faktycznego.

2

Uzasadnienie dostosować do stanu faktycznego.

