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PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT 

 

Dotyczy Zapytanie ofertowe  

na organizację wycieczki do Warszawy 

na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych 
 

 

I. Upublicznienie zapytania ofertowego 

Zamawiający upublicznił informacje o zapytaniu ofertowym zamieszczając zapytanie na 

swojej stronie internetowej (WWW.szydlowo-maz.pl. WWW.bip.szydlowo-maz.pl) oraz 

wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 

II. Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do: 

- Biuro Podróży Mirko, ul. Plac 3 Maja 2/1; 06-500 Mława 

- Iris-biuro podróży, ul. Warszawska 9; 06-400 Ciechanów 

- Centrum Podróży EMBUS, Plac Wolności 3; 13-100 Nidzica 

 

 

III. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego: 

- Iris-biuro podróży, ul. Warszawska 9; 06-400 Ciechanów 

 

IV.  Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem 

 

Oceny oferty dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny oferty:  

Cena jednostkowa brutto – 100 % 

Numer oferty Nazwa i adres Uwagi Wartość brutto oferty 

0-1 Iris-biuro podróży, ul. 

Warszawska 9; 06-400 

Ciechanów 

 6 480,00 zł 

 

Za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Przedmiotu Zamówienia uznano ofertę nr 1złożoną 

przez: Iris-biuro podróży, ul. Warszawska 9; 06-400 Ciechanów 

 

    Wyniki postępowania zawarte w niniejszym " Opisie udzielonego zamówienia" zostaną 

podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego  (przez okres 7 dni) i na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 

 

http://www.szydlowo-maz.pl/
http://www.bip.szydlowo-maz.pl/
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