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Pacyna, dnialT czerwca 2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty
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dotyczy: zapytania ofertowego nr 3/POKL/2014 z dnia 6.06.2014 r na przewÓz 25 dzieci
przedszkolnych W Wieku 3-5lat Wraz z opiekunami na wycieczkę do płockiego Zoo.

W nviązku z przęptowadzonym w dniu 6.06,f0|4 r' zap5Ąanie ofertowym nr 3lPoKLD}|4 na
przewóz 25 dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami na wycieczkę do płockiego
Zoo organizowaną w ramach projektu pn. ,,Przedszkole Przyszłości,, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego POKL w ramach działania 9.1. Wyrównyrvanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.I Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej , rea|izację
zadania powierza się :
Biurowi Turystyczno-Przewozowemu MARKAN Mariola Rozmarynowicz, Helenów Trębski 11o
09.550 Szczawin Kościelny z^ cenę 420,00 zł

Do niniejszego postępowania nię mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia29
stycznia2004 r' _ Prawo zamówien publicznych (Dz,U. zf0I0 r. Nr 113,poz,759 zpóźn. zm')
Zwana dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art, 4 pkt 8 w/w ustawy Pzp. niniejsze postępowanie podlega
wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp'

Uzasadnienie
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w formie zap5Ąania ofertowego' W zwi4zku z
opublikowaniem zap5Ąania ofertowego w dniu 6.06.f0I4 r. na stronie internetowej Zamawia1ącego
www.bip.pacyna.mazowsze.pl, za|<ładka Projekty EFS ,,Przedszkole Przyszłości', w wyznaczonym
terminie tj. |6 czerwca2014 r. do godz. 12.00 do Zamawiającego wptynęĘ dwie ofeĘ spełniające
treśó zapytania ofertowego. ZamawiEący wybrał ofertę' która została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o kryterium wyboru - cenę.
Biuro TurysĘczno.Przewozowe MARKAN Mariola Rozmarynowicz, Helenów Trębski 11.' 09-
550 Szczawin Kościetny za realizację ustugi Zaproponowato najniższą cenę i uzyskało max ilośó pkt
*  10 .
Wybranemu Wykonawcą zostanie z|ęcona rea|izacja usługi'

W niniejsrym postępowaniu ofeĄ zł.oĘ|i:
1. Biuro TurysĘczno-Przewozowe MARKAN Mariola Rozmarynowicz, Helenów Trębski 1l,

09.550 Szczawin Kościelny - 10,00 pkt
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.

Gostynin - 8,94 pkt

Dziękujemy za udziaŁ w postępowaniu.

Z o.o,' ul. 18-go SĘcznia 36' 09-500


