
 
  

 

 

Toruń 24.06.2019r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  

nr 271.2.2019 z dnia 31.05.2019 r.  

dotyczącego wyboru Wykonawcy na  

 

zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów 

szkoleniowych w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2’’ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 9 solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i 

społecznych, poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 informuje, iż w ramach 

prowadzonego postępowania: 

1. Wpłynęło 6 ofert.   

2. Ponadto 2 oferty wpłynęły po terminie, zgodnie z pkt. X ust. 1 zapytania ofertowego zostały zwrócone oferentom. 

3. 3 oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:  



 

L.p. Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Spełnienie przez 

wykonawcę 

warunku w zakresie 

doświadczenia (co 

najmniej 2 

zorganizowane i 

przeprowadzone 

kilkudniowe wyjazdy  

dla rodzin z dziećmi) 

TAK/NIE 

Spełnienie 

przez 

Wykonawcę 

warunku w 

zakresie 

dysponowania 

osobami 

zdolnymi do 

wykonywania 

zamówienia 

TAK/NIE 

Spełnienie 

przez 

Wykonawcę 

wymagania 

związanego z 

realizacją 

zamówienia – 

klauzula 

społeczna 

TAK/NIE 

Liczba 

punktów 

kryterium 

cena 

Waga 

punktowa 

kryterium 

cena 

Liczba punktów 

kryterium ilość 

planowanych 

zajęć dla dzieci i 

rodziców w 

czasie wolnym 

Waga 

punktowa 

kryterium  

ilość 

planowan

ych zajęć 

dla dzieci i 

rodziców 

w czasie 

wolnym 

Liczba 

punktów 

w 

kryteriu

m 

aspekty 

społeczn

e 

Waga 

punktowa 

– aspekty 

społeczne 

Suma 

punktów 

1. Fundacja 

Gospodarcza Pro 

Europa ul. 

Warszawska 4/7, 

87-100 Toruń 

TAK TAK TAK 40 40% 50 50% 10 10 % 100 

2. Galicyjskie 

Centrum Edukacji 

Sp. z o.o. 

ul. Bronowicka 73 

30-091 Kraków 

 

TAK TAK TAK 31,4 40% 50 50% 0 10 % 81,4 



 

 

4. Zgodnie z pkt. XII ust. 5 zapytania ofertowego nr 271.2.2019, 3 oferty zostały odrzucone z uwagi na to, iż ich treść nie odpowiada treści zapytania 

ofertowego: 

3. C.M.T. Sp. z o.o. 

ul. J. Słowackiego  

4a 

43-600 Jaworzno 

TAK TAK TAK 34,9 40% 50 50% 10 10 % 94,9 

Oferty, których Zamawiający nie rozpatruje zgodnie z pkt. XII ust. 5 zapytania ofertowego 

l.p. Nazwa i adres Wykonawcy Uzasadnienie 

1. Inventum Sp. z o.o. ul. M. Reja 20 

a 33-300 Nowy Sącz 

Oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

1. Wskazany przez Oferenta w załączniku nr 2 ośrodek, w którym zaplanowano przeprowadzenie zamówienia na wyjazd nr 

2 nie dysponuje infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, o którym mowa w zał. nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

Zgodnie z pkt. XII ust. 5. zapytania ofertowego Zamawiający nie rozpatruje ww. oferty.  

2.  Sun&More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 

25, 71-037 Szczecin 

Oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

Wskazany przez Oferenta w załączniku nr 2 ośrodek, w którym zaplanowano przeprowadzenie zamówienia na wyjazd nr 1 i 

wyjazd nr 2 - nie dysponują infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, o którym mowa w zał. nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  



 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy pod nazwą: Fundacja Gospodarcza Pro Europa ul. Warszawska 4/7, 87-100 

Toruń. 

Uzasadnienie wyboru: 

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 pkt uzyskując najwyższy wynik. Mając na uwadze powyższe, 

Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą. 

 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 
w Toruniu 

 

Jolanta Zielińska 

Zgodnie z pkt. XII ust. 5. Zapytania ofertowego Zamawiający nie rozpatruje ww. oferty.  

Ponadto Oferent nie odpowiedział w wyznaczonym terminie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Wobec 

powyższego zgodnie z pkt. XII ust. 1 oferta nie jest uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. 

3. Magdalena Siskiewicz  

New Challenge 

ul. Rydlówka 5/107 30-363 

Kraków 

Oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

Wskazany przez Oferenta w załączniku nr 2 ośrodek na wyjazd nr 2 mieści się w województwie kujawsko-pomorskim, co 

jest niezgodne z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazane przez Zamawiającego miejsce docelowe wyjazdu nr 

2 to ośrodek wypoczynkowy w polskich górach. 

Zgodnie z pkt. XII ust. 5. zapytania ofertowego Zamawiający nie rozpatruje ww. oferty.  


