PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
SPRAWA: 1/VB/MD/2019
A. NAZWA POSTĘPOWANIA:
Zapytanie ofertowe na usługę badawczo-rozwojową polegającą na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych
mających na celu opracowanie innowacyjnych projektów i prototypów modułowych dekoracyjnych
kształtek ściennych z betonu architektonicznego.

B. DATA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane dnia 11.02.2019 r. na stronie:
www.remontomat.pl
oraz
rozesłana
do
3
potencjalnych
Potwierdzenie wysłania i zamieszczenia na stronie – załącznik nr 1
2. Termin składania ofert upływał w dniu 19.02.2019 r. u o godzinie 09:00.

wykonawców.

C. WYKAZ OTRZYMANYCH OFERT:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły do Zamawiającego oferty od
następujących Wykonawców:
1. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, NIP: 956-19-37-370 z siedzibą w Toruniu 87-100,
ul. Młodzieżowa 31a
D. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH OFERT:
1.
Złożone oferty zawierają następujące warunki wykonania zamówienia objętego zapytaniem
ofertowym:
[całość zamówienia] 121 550,00 zł brutto (słownie sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych brutto) to jest 98 500,00 zł netto (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
złotych netto).

E. WYKONAWCY PODLEGAJĄCY WYKLUCZENIU:
Wobec żadnego z Wykonawców, którzy złożyli oferty nie zachodzą przesłanki skutkujące
wykluczeniem z postępowania z uwagi na konflikt interesów.

F. SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę spełnili warunki udziału w postępowaniu.

G. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
WYKONAWCOM:
H. Kryteria wyboru ofert - za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi.

lp.

Kryterium

Znaczenie

Maksymalna

procentowe

punktacja

Jednostka

1

kryterium
1 Cena (C)
2 Czas wykonania zamówienia liczony w
dniach

80%

80 punktów

PLN

20

20 punktów

doba

od podpisania umowy do odbioru

końcowego (T)

- Cena - w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą z działania:
Cena najniższa spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------* 80
Cena w ofercie badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena”, to 80.
- Czas wykonania zamówienia liczony w dniach od podpisania umowy do odbioru końcowego
Najkrótszy czas wykonania spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
T = -----------------------------------------------------* 20
Czas wykonania badanej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Wykonanie”, to 20. Zaoferowany
czas wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 20 dni (zaoferowanie dłuższego
terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy) ani
powodować, że termin realizacji zamówienia przypadać będzie po 15.03.2019 r.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie największą ilość punktów
we wszystkich kryteriach łącznie.

W związku z powyższym Zamawiający poszczególnym Wykonawcą przyznał następujące wartości
punktowe na część pierwszą zapytania ofertowego:
a) Wykonawca Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu otrzymał 100 punktów.

I. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY Z UZASADNIENIEM WYBORU:
Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Wyższa
2

Szkoła Bankowa w Toruniu, którego oferta wpłynęła w dniu 18.02.2019 o godzinie 13:32.
Zgodnie z warunkami przetargu Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, to
jest takiej, która otrzymała najwyższą wartość punktową.
1.
W przedmiotowym wypadku wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą wartość punktową
za złożoną ofertę.
J. TRYB POSTĘPOWANIA:
Zapytanie Ofertowe zostało przeprowadzone na podstawie przepisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków oraz ustawy Kodeks Cywilny.

…………………………………………
Data i podpis i osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI:
1.
Potwierdzenie publikacji Zapytania Ofertowego na stronie internetowej oraz potwierdzenie
wysłania potencjalnym wykonawcom;
2.
Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami
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