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PROTOKOŁ KOMISil Z PRZEPROWADZONEGO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DoĘczY: PostęPowania prowadzonego w trybie zapytaniaofertowego, zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania u.ti*y z dnia li wrźeśnia 20|9 r. pZp,
obowiązującYm w Centrum Ksźałcenia Ustawicznego w TÓruniu w cęlu wyłonienia Wykonawc}
mogącego zorganizowaĆ i Przeprowadzić kurs na specjalistę ds. rachunkowości dlajednego uczestnika
qrojektu ,,Bliżej pracodawcy" współfinansowanych ze środków Unii Europójskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, pl. Św. Katarzyny 8,
87-100 Toruń, tel,:607 337 005. Kod CPV: 80500000-9, dodatkŃry kod CPV: 80530000-8.

Komisja w składzie:
- GruĘna Rutkowska - Przewodniczący komisji,- Magdalena Furmańska - Członek komisji- Robert Wcześniak - Sekretarz komisji,

podj ęła czynno śc i z,w ięane z r ozp atr zeniem ofert.

|. |_ostępowania przeprowadzone w Ębie zapsĄańaofertowego.
3. WartoŚĆ szacunkowa zamówienia wynosi 4 500,00 zł (usługa szkoleniowa nie objęta podatkiem
VAT).
4. Kwota jakąZamawiający dysponuje na wykonaniezadania:3 500,00 zł brutto.
5. W terminie od dnia 16.07.202I r. do dnia 27.07.202l r, zaptoszono Wykonawców do składania
ofert.
6. W dniu: 27 .07 .2021r. komisja zapoznńa się z dostarc zoną ofertą.
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WYBOR WYKONAWCY
7_. ZamawiającY Po zapoznaniu się z treścią ofeĄ, zdecydował o wyborze Wykonawcy:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce OddzińOkręgowy w Toruńiu, 87-100 Toruń, ul. podmurna l0_
|2. .

8. Uzasadnienie wYboru Wykonawcy: oferent speŁria kryteria wymagane przez Zamawiającego i
otrzYmała 100 pkt. zgodnie z warunkami oceny ofert opisanych w Ógłosz"niu 1""nu 40 % możliwośó
wYstawienia CeĘfikatu Specjalisty ds. rachunkowości j0 %, pósiadanie Akredytacji Kuratora
Oświaty 30%).
9. Umowa z wYbranYm Wykonawcą na organizację i przeprowadzenie kursu na specjalistę ds.
rachunkowości zostanie podpisana w dniu 06.08.202l r.

]!. lnrormacja o wyborze oferty zostanie przekazanawybranemu Wykonawcy pocdĄelektoniczną.
11. Prace komisji zakończyĘ się w dniu 28.07.2021 r.

prace komisji
zatw ier dztł kierownik Zalnaw iające go
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,..Mr..W.i t p l.,d,. An.w.,y.i.gk,..

Nazwa i adres Wykonawcy Wartośó
zamówienia

brutto

Możliwośó
wystawienia
certvfikatu

Akredytacja
Kuratora
Oświatv

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Toruniu, 87-100
Toruń, ul. Podmurna l0-I2

3 298,00 zł ma możliwość
wystawienia posiada

Komisja:

flh.,g.,.....
data i podpis Kierownika Zamawiającego
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