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Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty

Dotyczy sprawy: POK.L.04.01.02-00-014/11 /2/2014

Wniosek o zakup: ZP/WI/D/9/14

Zr6dlo finansowania: projekt ,,Studiuj matematyczne metody informatyki na Politechnice BiaJostockiej"

Data ogloszenia na stronie hup: hip ph.edu.pl: 24.03.2014

Tresc zapytania: Petoienie funkcji czlonka komisji rekrutacyjnej na pJatne staze dla studentow III roku
matematyki w ramach projektu ,,Studiuj matematyczne metody informatyki na Politechnice Bialostockiej"

Terrain skladania ofert: 31.03.2014r.

Kryterium wyboru oferenta:

Przy wyborze ofert Zamawiajacy be-dzie si? kierowai nast^pujacymi kryteriami:
• cena za wykonanie catosci zamowienia - 50%
• kwalifikacje Wykonawcy - 50%

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% = 100
pkt).

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

Cena za wykonanie catosci zamowienia oferty najtariszej
x 50 = ilosc punktow

Cena za wykonanie catosci zamowienia oferty badanej

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

Punkty za kryterium ,,kwalifikacje" (tj. doswiadczenie w pracach komisji rekrutacyjnych lub w organizacji
wspotpracy z przedsi^biorcami.) - do 50 pkt.

Do realizacji zostana wybrane 3 najlepsze oferty, ktore uzyskaj^ najwieksza sum? punktow do realizacji 8 godzin
pracy jako czlonek komisji rekrutacyjnej na staze.

W w/w terminie wprynery: 3 oferty
1. Maciej Kopczynski, Cena brutto: 400zl
2. Agnieszka Makarec, Cena brutto: 400zl
3. Joanna Panasiuk, Cena brutto: 400zJ

Oferty spelniaj^ wymagania Zamawiaj^cego.

Wybrani wykonawcy:
1. Maciej Kopczynski, Cena brutto: 400zt

Powyzsza oferta otrzymaia lacznie lOOpkt:
Punkty za kryterium „kwalifikacje" - 50 pkt.
Punkty za kryterium ,,cena":
400

x 50 = 50pkt
400
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2. Agnieszka Makarec, Cena brutto: 400zt
Powyzsza oferta otrzymaia tacznie lOOpkt:
Punkty za kryterium ,,kwalifikacje" - 50 pkt.
Punkty za kryterium ,,cena":
400

x 50 = 50pkt
400

3. Joanna Panasiuk, Cena brutto: 400zl

Powyzsza oferta otrzymaJa tacznie lOOpkt:
Punkty za kryterium ,,kwalifikacje" - 50 pkt.
Punkty za kryterium ,,cena":
400

x 50 = 50pkt
400

1. Uzasadnienie wyboru wykonawcow:
Powyzsze oferty uzyskary po lOOpkt i spemiaja wszystkie wymogi Zamawiajacego.

Zatwierdzit:
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