Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Należy podać nazwę zadania odnoszącego się do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego:
1. obsypnik, rozstaw międzyrzędzi 70-80 cm
2. sadzarka do ziemniaków, dwurzędowa, rozstaw międzyrzędzi 75-90 cm
Zamawiający
(imię i nazwisko/nazwa
Beneficjenta)

Witold Gorajczyk, ul. Słoneczna 100, 32-045 Sułoszowa, tel.
603 687 384, email: wgtrus@op.pl

1 Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta
Zapytania ofertowe zostały wysłane/dostarczone do następujących potencjalnych oferentów

1
2

STANEK MACHINERY Bartłomiej Stanek Posądza 172; 32-104 Koniusza; NIP: 6821770239
AGRO-STANEK Aleksander Stanek Posądza 125; 32-104 Koniusza; NIP.6820001473

3

PILAR-TECH Sp. J. T. Krzysztofek; K.Loranc; Posądza 71; 32-104 Koniusza; NIP.6760054358

4 …….
obowiązek przesłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych oferentów o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych
wykonawców danego zamówienia
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta (jeżeli dotyczy)19 (adres strony)

zapytanie zostało umieszczone w dniu 27.02.2017 r. na stronie www.truskawkasuloszowa.pl
Data upublicznienia zapytania ofertowego (data wysłania zapytania ofertowego, data
umieszczenia zapytania na stronie internetowej Beneficjenta)

2

złożone osobiście w siedzibach w/w firm -27.02.2017 a także na stronie
www.truskawkasuloszowa.pl
3 Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta wraz z podaniem:
daty wpłynięcia ofert: PilarTech 8.03.2017 r., Agro-Stanek 07.03.2017; Stanek Machinery
06.03.2017
dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny
ofert.
Oferty podlegające dalszej ocenie i informacja o wagach punktowych lub procentowych,
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
dł. gwarancji w
miesiącach

ilość punktów za
okres gwarancji
(pkt mnożone
X10%)

cena netto w zł

ilość punktów za
cenę (mnożone X
90%)

łączna ilość
punktów

12

3*10%= 0,3

22050

3* 90%= 2,70

3,00

oferenci
1

STANEK MACHINERY Bartłomiej Stanek
Posądza 172; 32-104 Koniusza; NIP:
6821770239

2
3

AGRO-STANEK Aleksander Stanek Posądza
125; 32-104 Koniusza; NIP.6820001473

12

3*10%= 0,3

24000

1* 90%= 0,9

1,20

PILAR-TECH Sp. J. T. Krzysztofek; K.Loranc;
Posądza 71; 32-104 Koniusza;
NIP.6760054358

12

3*10%= 0,3

23500

2* 90%= 1,8

2,10

Oferty odrzucone
1 …..
2 …..

Brak

W odniesieniu do ofert, które zostały odrzucone należy podać informację o powodzie tego odrzucenia.

Nie dotyczy
4 Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców
Podmioty, których oferty podlegały ocenie spełniały warunki udziału w postępowaniu
(posiadają realną możliwość zrealizowania danego zadania i prowadzą działalność
zarejestrowaną w KRS lub CEIDG w zakresie objętym zadaniem.)
Informacja o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach
osobowych lub kapitałowych
Brak przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach osobowych lub
kapitałowych

5

6

Informacja o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
W pierwszej kolejności będą realizowane oferty z najniższą ceną i najdłuższym okresem gwarancji. Najmniejsza możliwa do zdobycia
liczba punktów to 1 a największa to 3 punkty. Oferta z największą ceną otrzymuje 1 punkt oferta z najniższą ceną otrzymuje 3
punkty oferta z ceną pośrednią otrzymuje 2 punkty, następnie ilość punktów jest mnożona przez 90%. Oferta z najdłuższym
okresem gwarancji otrzymuje 3 punkty, oferta z najkrótszym okresem gwarancji otrzymuje 1 punkt, oferta z pośrednim okresem
gwarancji otrzymuje 2 punkty, następnie ilość punktów jest mnożona przez 10%. Wybrana zostanie oferta która uzyska największą
ilość punktów łącznie.

7 Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna; ul. Hodowlana 9, 33-100
Tarnów

3

ilość uzyskanych
punktów

Uzasadnienie: cena najniższa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów 3, okres gwarancji 12
miesięcy
19

Dotyczy , o ile Beneficjent posiada taką stronę.

Załączniki do
8 protokołu
Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie
załączniki):

lp załącznik

szt.

1

Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta

4

2
3

Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania
ofertowego
Oferty złożone w odpowiedzi na przesłane przez Beneficjenta zapytanie ofertowe oraz

0
3

w wyniku odpowiedzi na upublicznienie

4

Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi oferentami, którzy złożyli oferty

3

5

Potwierdzenie złożenia wyników postępowania

3

6
7

20

Kopia umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży

21

0
0

Inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego

9 Osoba sporządzająca protokół
Sułoszowa
Witold Gorajczyk
……………………………………………………………………………
Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej
protokół (Beneficjent/osoba upoważniona)

2017-03-10

……………………..……………………
miejscowość i data

20

Oryginały stanowią załącznik do wniosku o płatność, sa kopiowane i zwracane Beneficjentowi.
21

W przypadku dokumentów sprzedaży, dopuszczalną formą jest dostarczenie oświadczenia, iż załącznikiem tym są
faktury dołączone do wniosku o płatność w zakresie danego zamówienia, wraz z podaniem ich danych
umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację, np. numer, data wystawienia, wystawca.

