Zalqcznik nr 2 do ProcedUlY udzielania zamowien przez Dotacjobiorc?

Wzer protokofu z procedury 0 udzielenie zamewienia

I.

Nazwa i adres Dotacjobiorcy:
Miasto t6di, ul. Piotrkowska 104,90-926 t6di

II.

Nazwa zam6wienia:
Swiadczenie ustug superwizji grupowych oraz indywidualnych

III.

Wartosc szacunkowa zam6wienia (bez podatku ad towar6w i ustug):
54400,00 PLN co stanowi 13 030,25 euro

IV.

Publikacja zapytania ofertowego.

I}

Data : 30.08.2017 r.

2}

Adres strony internetowej :
http://bip.uml .lodz.pl/index. php ?str=14360

3}
V.

Termin sktadania ofert: 06.09.2017 r., godz. 16:00

Wykaz ztozonych ofert.
Data
L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

ztoienia
oferty

Warunki udziafu
w procedurze

Zgodnosc oferty
z zapytaniem
ofertowym

Polski Instytut Ericksonowski,
ul. Wioslarska 27,

1.

94-036 t6di

a}

b}

05.09.2017

spetnia/Aie 5l3e~Aia
tAie El8t'fEt''f*

ta k/rue*

Uzasadnienie odrzucenia ofert w zwiqzku z niespetnianiem warunk6w: 1
i.

Oferta nr ...

ii .

Oferta nr ...

Uzasadn ien ie odrzucenia ofert w zwiqzku z niezgodnosci q oferty z zapytaniem ofertowym 2 :
i.

Oferta nr ...

ii.

Oferta nr ...

1 Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze wzgl~du na niespetnianie warunk6w udziatu
w procedurze.
2 Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze wzgl~du na niezgodnosc oferty z wymaganiami
okres lonym w zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano ustugi/dostawy/roboty budowalne niezgodne z opisem
przedmiotu zam6wienia) .
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Zalqcznik nr 2 do Procedury udzielania zamowien przez Dotacjobiorc?

VI.

L.p.

Ocena ztozonych ofert.

liczba punkt6w
w kryterium wraz
z uzasadnieniem'

Nazwa i adres
wykonawcy

Oswiadczenie

Oswiadczenie
0

przeprowadzeniu
minimum 100 godzin
szkolen dla
pracownik6w stuib
spotecznych i/lub

Polski Instytut
l.

terapeutciw,

Ericksonowski,

psychologciw,

ul. Wioslarska 27,

pedagogciw,

94-036lcidi

liczba punkt6w w
kryterium wraz z
uzasadnieniem

doradcciw z zakresu
umiejE;:tnosci
interpersonalnych

szkolen - lS pkt

VII.

liczba punkt6w
w kryterium wraz z
uzasadnieniem

l,!czna
liczba
punkt6w
100 pkt

Program,

Catkowita cena

posiadaniu certyfikatu

zawieraj,!cy zakres

ofertowa brutto
40 pkt

Oswiadczenie

0

minimum 200

superwizora przez

merytoryczny pracy

godzin superwizji

osoby skierowane do

superwizyjnej z

skierowanych do

wykonania niniejszego

okresleniem form i

stuib spotecznych

Zamciwienia

metod pracy ze

i/lub terapeutciw,

przedloiono

wskazaniem

psychologciw,

certyfikaty - 10 pkt

wykorzystywanego

pedagogciw,

nurtu

doradcciw z zakresu

teoretycznego,

umiejE;:tnosci

ktciry ma na celu

interpersonalnych

wspieranie

oswiadczono

zaproponowano

powyiej 200

program - 20 pkt

oswiadczono
powyiej 100 godzin

0

przeprowadzeniu

liczba punkt6w
w kryterium wraz z
uzasadnieniem

liczba punkt6w w
kryterium wraz z
uzasadnieniem

godzin superwizji -

lS pkt

Wyb6r oferty.
1)
2)

Nazwa i adres wykonawcy : Polski Instytut Ericksonowski, ul. Wioslarska 27,94-036 t6di
Uzasadnienie wyboru: ztozono tylko jednq ofert~. Oferta spetnia warunki postawione przez
Zamawiajqcego i jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

VIII.

Imiona i nazwiska os6b, wykonujqcych w imieniu dotacjobiorcy czynnosci zwiqzane z udzieleniem
zam6wienia:
1)

Marcin Obijalski - Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji, w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urz~du

2)

Miasta todzi

Aleksandra Trzcinska - inspektor w Oddziale ds. Dziatan Spoteczno-Gospodarczych, w Biurze
ds. Rewitalizacji, w Departamencie Architektury i Rozwoju

Urz~du

Miasta todzi

D ' {. F.. K TOR

1 l ZACJI
BlURA d s . [{ ,;V/l1'11
,~

08.09.2017 r.
~(Pod 's osoby upowaznionej)

(data sporzqdzenia protokotu)

3

Nalezy wpisac nazw~ kryterium i uzasadnienie liczby przyznanych punkt6w dla kazdego kryterium

(z wyjqtkiem kryterium ceny). W przypadku wi~cej niz jednego kryterium nalezy dodac kolumn~/kolumny.
*Niepotrzebne skreslic
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