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Inforrnacja o ilości złożonycll. ateft

Na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadtzenie usługi rsrganizatji pobytu
uczestnikórłl dwÓch mobilnaści w firecji w tyrnzakwaterouraniaiwyżywienia w Grecji.

Komisja informuje, że do dnia ż7.a9.2al9r, do godz, 15:Off w siedzibie Zamawiającegc [Zespół
Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ui, T, Kościuszki 23,11-5aa Giżycka),
rłr §ekretariacie SzkoĘ złożrsna: 2 aferty. aferĘ były umiesz czonł w zamkniętych opakowaniach
uniemożliwiających odczytanieictrzawartaścibez uszkodzenia tych apakowań,

Opakowałia byŁy aznaczane nazwą {firmą} i adresenr Wykanawry araz zaa&resawans
następująco:

Oferta, na: "Ząmówienie - Mabilności edukacyjne proiekt nr 2019-1,PL0l-KA102-affi742" Nie
otwierać przed dniem 27.09.2019 r, gadz, 15:00,

W dniu dzisieiszym tj. 27.ł9"7819 chwllę przed gadz. Li:aB przed *tlłlarciem a{ert padana
kw otę, 1aką z amier za się p r zeznaczy ć n a s fi n an s owan i e zamów ienia,

N a s fi nans owanie zamów ienia p r zeznaczono kwotę nie wy ższą niż 27 3 śS§,32 zł

Po jawnym otwarciu oferĘ o godz, 15:L5 w Sekretariacie SzkoĘ, w siedziŁrie ZamawtĄątega
{\espóŁ SzkóŁ Kształtawania Środowiska i Agrabiznesu w Ciżycku, ul. T. Kaśeluszki ?3,11-5sB
Ciżycko}, odczytana Wsakaść cen zawarĘch w oferta ch, sparządzana niniejsząinformac!ę.

afurty złażyĘ firmy:

1J Nazwy frrm or az adresy Wyk anaw ców, którzy złażyli af erĘ w termin ie:

Oferta 1, FLYING COLOURS SP. Z a. O., ul, Niekłańska 3511, *3-9ż4WEsszanva.

Oferta 2. CENTRIIM EDIJTI(ACJI I ROZIVOJU MAGNA SP. Z O. O.. At, Jana Pawła fi 7aD6 a0-
175Warszalva.

2J Wysokość cen zawarLychw ofertach:

0ferta t. 273 5ż8,ł8 zł {słownie : dwięścię sieóemdziasiąt trzy Ęsiąte pięćset d:n,adzięścia csięm
zlotych 00/l00)

Oferta ż. ż887fi-a0 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiern Ę,sięcy siedemset pięćdziestąt" trzy
ńCIte 00/10a}

3) ł{ryteriaoceny:

Cena - waga 6aa/o

Termin bezkasztawego anulow ania rezerwacji narlegu - waga ZaB/a

Prcjekt pt. .,Noworzesne pral*ykizagraniczne formą ptdtłyższenia umie|ętnościzawgda,wchuczńów
techników oraziehmobilnościnal<raiowymizagranieznymrynku pracf'o numerze z,B19-tpLo1.-Kh7§2-

863742' wsPółfirnnsc-i:Xi:Ji::?"*:-??"T:,}jgTf.,"T;"§"*;,tri:§L:rogramu Erasmus1 sektor
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Termin płatności faktury - w aga Zac/a,

Unia Europ*jska
Europejski Fundusz §połeczny

Komisja w dniu ?,7,aq.Zaffir. dokona szczegółowej analizy i oceny złażonych ofert i wyŁrierze

nalkarzystniejszą atert$, zgodnie z ktytłriami zawarĘrni łv ZaŁączniku ]_ do Ogłaszenia o
zamówieniu na usługę społeczną ayaz niezwŁocznie po udzieleniu zamówienia zamteści na

swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podaiąc nazwę podmiotu z

którym zawrze r.lmowę w sprawie zamówieniapttbliunega.

Podpis Członka Komisii

Rśł ,W,l-
Fcdpis Człanka Homisji

Projekt pt.,,Nowoczesne pratrtyki zagraniczneformą podwyzszenia umieiętnośri zawodłvłychuczniów
techników arazichrflgbilności na krajowym izagranicznym rynku prac5/' o numerze 2at9-t-FLłl!-KĄ!07,-

g6374?, wspó§inanscwany zfunduszyUnii Ełrropejskiej Prograrnrr POWER, na zasadach Programu Erasrnus+, sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1, Mobiiność edukacyjna.
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