PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
A. NAZWA POSTĘPOWANIA:
Zapytanie Ofertowe na wykonanie specjalistycznych drzwi chłodniczych zgodnie z projektem
budowlanym
B. DATA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane dnia 16.08.2016 roku na stronie internetowej
Zamawiającego.
2.
Termin składania ofert upływał w dniu 30.09.2016 roku o godzinie 23:59.
C. WYKAZ OTRZYMANYCH OFERT:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły do Zamawiającego oferty od
następujących Wykonawców:
1.
Oferta od Wykonawcy Firma Arm Aniela Szuba z siedzibą w Skawinie ul. Piłsudzkiego 47, która
wpłynęła w dniu 16,09.2016 r. , cena oferty: 37 590,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt zł).
D. WYKONAWCY PODLEGAJĄCY WYKLUCZENIU i SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCÓW
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.
Wobec żadnego z Wykonawców, którzy złożyli oferty nie zachodzą przesłanki skutkujące
wykluczeniem z postępowania z uwagi na konflikt interesów.
2.
Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli ofertę spełnili warunki udziału w postępowaniu.
E. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
WYKONAWCOM:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów: Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą
wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę,
według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium
finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
5. W związku z powyższym Zamawiający poszczególnym Wykonawcą przyznał następujące wartości
punktowe:

a)
Wykonawca Firma Arm Aniela Szuba z siedzibą w Skawinie ul. Piłsudzkiego 47 otrzymała 100
punktów.
F. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY Z UZASADNIENIEM WYBORU:
1.
Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła Firma Arm Aniela
Szuba z siedzibą w Skawinie ul. Piłsudzkiego 47.
2.
Zgodnie z warunkami przetargu Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, to
jest takiej, która otrzymała najwyższą wartość punktową.
3.
W przedmiotowym wypadku wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą wartość punktową
za złożoną ofertę, dlatego jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
………………………………………
Data i podpis i osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIKI:
1.
Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami;
2.
Potwierdzenie publikacji Zapytania Ofertowego na stronie internetowej i jej wysłania
Wykonawcom;
3.
Złożone oferty;
4.
Potwierdzenie upublicznienia zawiadomienia o wyniku postępowania.
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Załącznik nr 1 do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCAMI

Działając w imieniu Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ADAM" Sp. z o.o. jako:
Beneficjent /
osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta /
osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a także realizacją, lub zmianami umowy zawartej
z Wykonawcą
(zaznaczyć właściwe)
oświadczam, że z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu nie
posiadam powiązań w rozumieniu załącznika nr 3 do umowy o dofinansowanie.
W szczególności nie jestem powiązany z żadnym z Wykonawców kapitałowo lub osobowo poprzez
wzajemne powiązania, polegające w szczególności na:
a.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e.
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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