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PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT 
 

I. W celu oceny przesłanych ofert powołana została ze strony Zamawiającego Komisja w składzie: 
1. Bogdan Fidrych – kierownik PCPR Sejny 
2. Renata Gąglewska-Gniady – Konsultant - koordynator powiatowy 

 
II. Sposób postępowania w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z art. 4 

pkt. 8 Ustawy Prawo Zmówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 
późniejszymi zmianami dotyczące: zorganizowania rodzinnego wyjazdu wakacyjnego projektu pn. 

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – 

pilotaż, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej: 

1. Przygotowanie zapytania ofertowego. 
2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Lidera w dniu 21.07.2014r. z datą otwarcia 

ofert 25.07.2014r. 
3. Przekazanie informacji losowo wybranym minimum 20 ośrodkom wypoczynkowym położonym 

nad polskim morzem. 
4. Analiza otrzymanych ofert. 
5. Zamieszczenie informacji o wyborze ofert na stronie internetowej PCPR Sejny. 
6. Kontakt z osobą/firmą, której oferta została wybrana i podpisanie umowy. 

 
III. Analiza otrzymanych ofert. 

 
Do dnia 25.07.2014. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach wpłynęły 
następujące oferty: 
 

 Usługi Edukacyjne eduCafe Dominika Pfeif, Kołobrzeg – na zorganizowanie rodzinnego 

wyjazdu wakacyjnego oferta wg kryteriów oceny otrzymała 74,90 pkt., oferowana cena – 
1195,00 zł; 

 PUH Tłoczkowki Arkadiusz - przewóz uczestników rodzinnego wyjazdu wakacyjnego, 

zaoferowana kwota – 7,20 zł; 

 Biuro Turystyczne "SOLAR" s.c. Maria Teresa Karczewska, Małgorzata Jankowska 
- na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego oferta wg kryteriów oceny otrzymała 
85 pkt. oferowana cena 595,00 zł, przewóz uczestników rodzinnego wyjazdu wakacyjnego, 

zaoferowana kwota – 4,30 zł; 

 NEW CALLENGE - na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego oferta wg kryteriów 
oceny otrzymała 84,51 pkt., oferowana cena 34486,00 zł za 40 uczestników, 862,15 zł 
na osobę, przewóz uczestników rodzinnego wyjazdu wakacyjnego, zaoferowana kwota – 5,30 

zł; 

 Cooltour'a Piotr Suwald, - na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego oferta wg 
kryteriów oceny otrzymała 72,88 pkt., oferowana cena 1300,00 zł, przewóz uczestników 

rodzinnego wyjazdu wakacyjnego, zaoferowana kwota – 5,00 zł; 
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Po analizie ofert została wybrana oferta firmy: Biuro Turystyczne "SOLAR" s.c. Maria Teresa 
Karczewska, Małgorzata Jankowska jako najkorzystniejsza. 
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