Pabianice, dnia 05.10.2018r.

Informacja o ilości złożonych ofert
Na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi organizacji pobytu
uczestników dwóch mobilności w Grecji w tym zakwaterowania i wyżywienia w Grecji.
Komisja informuje, że do dnia 05.10.2018r. do godz 12:00 w siedzibie Zamawiającego
(Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice), w
Sekretariacie Szkoły złożono: 2 Oferty. Oferty były umieszczone w zamkniętych
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych
opakowań.
Opakowania były oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane
następująco:
Oferta na: "Zamówienie – Mobilność edukacyjna"
Nie otwierać przed dniem 05.10.2018 godz. 12:00
W dniu dzisiejszym tj. 05.10.2018 chwilę przed godz.12:00 przed otwarciem ofert podano
kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę nie wyższą niż 402 100,00 zł
Po jawnym otwarciu ofert, o godz. 12:15 w Sekretariacie Szkoły, w siedzibie Zamawiającego
(Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice),
odczytano wysokość cen zawartych w ofertach, sporządzono niniejszą informację.
Oferty złożyły firmy:
1) Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Oferta 1. Event Media Group sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Oferta 2. Centrum Edukacji Rozwoju Magna sp. z o.o.,
00-175 Warszawa

al. Jana Pawła II 70/26,

2) Wysokość cen zawartych w ofertach
Oferta 1. Event Media Group sp. z o.o. 401 850,00 zł
Oferta 2. Centrum Edukacji Rozwoju Magna sp. z o.o. 414 000,00 zł
3) Kryteria oceny:
Cena – waga 60%
Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu – waga 20%
Termin płatności faktury – waga 20%
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Komisja w dniu 05.10.2018r. roku dokona szczegółowej analizy i oceny złożonych ofert i
wybierze najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną oraz niezwłocznie po udzieleniu zamówienia
zamieści na swojej stronie internetowej w BIP oraz stronie szkolnej informację o udzieleniu
zamówienia, podając nazwę podmiotu z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
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