Trzebnica, 05.08.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie zadania pod nazwą: „Obsługa handlowo – gastronomiczna
imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności (wyłączność nie obejmuje produktów
spożywczych prezentowanych przez sołectwa Gminy Trzebnica):
Dożynki Gminy Trzebnica w terminie 05.09.2015r. w Ujeźdźcu Małym”
1. Dnia 05.08.2015r o godzinie 12.15 w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu otwarto
oferty handlowe dotyczące obsługi handlowo – gastronomicznej imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności (wyłączność nie obejmuje produktów spożywczych prezentowanych
przez sołectwa Gminy Trzebnica): Dożynki Gminy Trzebnica w terminie 05.09.2015r.
w Ujeźdźcu Małym.
2. Do dnia 05.08.2015 r. do godz. 11.00 wpłynęły trzy oferty handlowe w zamkniętych, opisanych
kopertach.


Oferta nr 1:
firma: MIND PROGRESS sp. z o. o.
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 7
NIP 6912497789, REGON 021863259
Cena brutto: 10 500 zł



Oferta nr 2:
firma: Przestrzeń wyobraźni
50-149 Wrocław, ul. Wita Stwosza 14
NIP 8971792781, REGON 022245546
Cena brutto: 11 100 zł



Oferta nr 3:
firma: Al PrEvent sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 14
NIP 897-174-05-77 REGON 020724484
Cena brutto: 12 900 zł

3. Komisja stwierdziła, że oferta nr 2 nie spełnia warunków formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Komisja dokonała oceny zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym
wg. następujących zasad:
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Cena ofertowa (brutto) – waga 60% - maksymalnie 60 pkt.
Doświadczenie i profesjonalizm zawodowy – waga 25% - maksymalnie 25 pkt.
Różnorodność i atrakcyjność proponowanych stoisk gastronomicznych na imprezę, różnorodność stoisk sadowniczych oraz ich estetyka – waga 15% maksymalnie 15 pkt.

Nazwa firmy

Cena ofertowa (brutto)
maks. 60 pkt.

Doświadczenie
i profesjonalizm zawodowy
maks. 25 pkt.

Różnorodność
i atrakcyjność proponowanych stoisk gastronomicznych
na imprezę, różnorodność
stoisk sadowniczych oraz
ich estetyka

RAZEM

maks. 15 pkt.

MIND PROGRESS
sp. z o. o.

48,84

25

15

88,84

Al PrEvent sp. z o.o.

60

25

15

100

5. Komisja dokonała wyboru oferty z największą liczbą punktów:
firma: Al PrEvent sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 14
Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt.
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