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Bialystok, 12.03.2014r.

Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty

Dotyczy sprawy: POKL.04.01.02-00-014/11/1/2014

Wnioseko zakup: ZP/WI/D/103/11

Zrodlo finansowania: projekt ..Studiuj tnatematyczne melody informatyki na Politechnice
Bialostockiej"

Data ogloszenia na stronie http://bip/pb.edu.pl: 03.03.2014

Tresc zapytania: Przeprowadzenie 2-godzinnego wykladu dodatkowego z zakresu nieobjetego
dydaktyk^ podstawowa^ dla studentow II roku matematyki w ramach projektu ,,Studiuj matematyczne
metody informatyki na Politechnice Biatostockiej'"

Termin skiadania ofert: 10.03.2014r.

Kryterium wyboru oferenta:

Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami:
cena za wykonanie calosci zamowienia - 30%
kwalifikacje Wykonawcy - 40%

• atrakcyjnosc tematyki proponowanego wykladu - 30%

Zamawiajacy dokonal oceny ofert na podstawie sumy punktow uzyskanych przez poszczegolne oferty
za przedstawione powyzej kryteria. Maksymalna mozliwa do zdobycia liczba punktow wynosi 100
(100%= lOOpkt).

Punkty za kryterium ,,cena" zostana obliczone wg nastepujacego wzoru:

Cena za wykonanie calosci zamowienia oferty najtanszej
x 30 = ilosc punktow

Cena za wykonanie catosci zamowienia oferty badanej

Ceny w powyzszym wzorze oznaczaja kwoty podane przez oferentow w Formularzu Ofertowym, tzn. 53
calkowitymi kosztami obci^zajacymi budzet Projektu w przypadku realizacji danej oferty.

Punkty za kryterium ,,kwalifikacje" (dorobek naukowy, popularyzatorski, tytuly naukowe, itp.) - do 40
pkt.

Punkty za kryterium ,,atrakcyjnosc tematyki proponowanego wykladu" - do 30 pkt.

Do realizacji zostana wybrana najlepsza oferta, ktora uzyskala najwieksz^ sume punktow do realizacji 2
godzin wykladu dodatkowego.

W w/w terminie wptyneta: 1 oferta
1. Bronislaw Pabich, 32-020 Wieliczka Szpitalna 15/2

Cena brutto: 580zi
Oferta spelnia wymagania Zamawiajqcego.
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2. Wybrany wykonawca:
Bronistaw Pabich, 32-020 Wieliczka Szpitalna 15/2
Cena brutto 580zl
Powyzsza oferta otrzymaia Iqcznie 1 OOpkt:

Punkty za kryterium ,,kwalifikacje" - 40 pkt.
Punkty za kryterium ,,atrakcyjnosc tematyki proponowanego wyktadu" - 30 pkt.
Punkty za kryterium ,,cena":
580

x 30 = 30pkt
580

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta Pana Bronistawa Pabicha, 32-020 Wieliczka Szpitalna 15/2, wpryn^ta jako jedyna
w odpowiedzi na powyzsze zapytanie ofertowe, spelnia wszystkie wymogi Zamawiajqcego
i uzyskata l^cznie 1 OOpkt.

Zatwierdzil:

KIERO -NIK PRUJEKTU
.Studiuj maiematyczne melody infotmatytw

na Polilechnice BialoslocKiej"
realizowanego w ramach PO Kapital LudzW
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