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Informacja o sposobie upublicznienia
zapytania ofertowego.

w

ramach wykonanego przez Zamawialqcego
postQpowanra ofertowego
na wykonanie usrugi:
w ramach projektu:
,,opracowanie sztifowanei eo.,a!:ki poniiGnffif,ir"z
technotogii
jej zastosowarua w
obiektach przemysrowych" rearizowanego
ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu
Regionalnego w Programie operacy.lnyrnRozwo.lu
wol"unolrt*"''oornoslEskiego na lata
2014_2020,
przedsiqbiorstwa
o3
i innowac1e,,, Oziaranie'
1i:rlt:towa 1 ,,
poddzialanie
r
,,rn.o,,r""y;ne przedsigbiorstw. _
,,Wsparcie dla przedsigbjorstw chcqcych
,orpo".)e frn ,.o.*inqe dzialalnos. B+R,,
dokonano
upublicznienia zapyta6
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ofertowych poprzez:
Wyslanie zapytania oferto
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Hvdrobudowa-1 Betoniarn ia_Laboratorium
Sp. z o.o., Ul. Chlubna 7,
NIP : 524-10-04-1 43, REGON:
107

2.

O3-OS4 Warszawa,

4i20.
tAWSKA, Wydzial Budownictwa
Lqdowego i Wodnego. Zaktad
konstrukcjj Betonowych, Ul. Wybrzeze
Wyspiahskiego 27, s0-370 Wioclaw, p, g'So;o
fvf
Sa
51, REGON:
7

000001614
Upubljczntenie dnia 18.03.2016
na stronje internetowej Zamawralqcego
www.orom.pl
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Nazwa firmy
Hydrobudowa-1 Betoniarnia_
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Data wplyniQcja oferty

Spos6b wplynjecia oferty

04.04.2016
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Ofella zawlera wszekle niezbqdne elementy
wskazane w zaPYtanlu

Oferent POLITECHNIKA WROCT-AWSKA
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oferty, kierujqc sie nastgpujqcymi kryteriami:
lll. Zamawiajqcy dokonal wyboru najkorzystnieiszei

Cena netto (w PLN)
Udokumentowane doswiadczenie
KRYTERIUM A cena netto (w PLN)

-

waga 25%

wramachkryteriumA,,Cenanetto(wPLN)"najwyzszqliczbepunkt6wotrzymujeofertazawierajqca
liczbQ punkt6w liczonq wedlug ponizszego wzoru:
najnizszq cenq netto, a kazda nastQpna otrzymuje
Cena oferty najtanszej (PLN)
Cena oferty badanej (PLN)
Oceny zlozonYch ofert KRYTETIUM A

Oferent 1: 22,66 Pkt
Oferent 2: 25,00 Pkt
Oferent 3: 14,50 Pkt
projektu
oferta Oferenta nr 1 i nr 3 pvektacza za\ozenia budzetowe
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KRYTERIUM B
Punkty za kryterjum,,Udokumentowane
doswiadczenie,, zostal
przedstawioneso doswiadczenia (porrrorio)w
kontekscie
dokonana w skari o-10 przez zamawiaiqcego. po
=upoanuniu-",q ze wszystkimi ofertami wfaz z
portfolio kazdego z oferent6w, punkty
zostary przyznanena podstawie ponizszych
kryteri6w:

'".-il::1flilil?J*:il:;",ilt
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Rearizacja projekt6w o cechach podobnych
do przedmiotu zam6wienia.
Oferent nr. 1. 6
Oferent nr. 2. 60 pkt.
Oferent nr. 3. 30 pkt.

2.

Wdrozone projekty.
Oferent nr. 1. 3 pkt.
Oferent nr. 2. 0 pkt.
Oferent nr. 3. 0 pkt.

3.

Doswiadczenie w pracy z poltmerobetonowyml
posadzkamr pzemyslowymi
Oferent nr. 1. 0 pkt.
Oferent nr. 2. O pkt.
Oferent nr. 3. 0 pkt.

4.

Realizacja prolekt6wdotyczqcych posadzek przemyslowych
Oferent nr. 1. 20 pkt.
Oferent nr. 2. 10 pkt.
Oferent nr. 3. 6 pkt.
Suma punktow:
Oferent nr. 1. 29 pkt.
Oferent nr. 2. 7O pkt.
Ofefent nr. 3. 36 pkt.
llo6c punkt6w podzierono przez 10 i pomnozono
razy 75.
nastepuJEcE liczbq punkt6w:
Oferent nr. 1. 217,50 pkt
Oferent nr. 2. S2S pkt
Oferent nr. 3. 270 pkt

w

wynrKu tej operacji oferenci uzyskari

RazemzKRyTER|UMAiB:
Oferent nr. 1. 240,16 pkt
Oferent nr. 2. 539,50 pkt
Oferent nr. 3. 295 pkt
Uzasadnienie:

Za najkorzystniejszq ofertg zostala wybrana
oferta Oferenta 2.
Oferta Oferenta nr 1 i nr. 3 zostala pominigta
ze wzglgdu n" po"*y."run,u zalozeri
budzetowych
projektu. Dodatkowo, ofefta Oferenta
nr 1 nie spelnrla w..yriki.h kryteridw
formalnych.

Fundwre
Europejskie

DOLNY
SLASK

Unio Ewapeiskt

lV.wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru'
przedstawionq przez
W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano oferte numer 2

PoLITEcHNIKqWRoci-AWSKA'WydzialBudownictwaLqdowegoiWodnego.Zaktadkonstrukcj
Betonowych, Ul. Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw, NIP: 896 000 58 51'
najwiQkszq
REGON:000001614 ze wzglQdu na to, ze spelnila wszystkie warunki formalne, uzyskala
budzetowych
liczbg punkt6w oraz, dodatkowo, by+a to jedyna oferta mieszczqca siq w zalozeniach
projeKtu.

Sklad zespolu oceniajqcego oferty:

1.

AnetaOszczePalifska

lt4,atl.k-t6
(data, podpis,

,$#g'ffisr**;n

Zalqczniki:
1

.

2.
3.
a.

bruk ze strony internetowej dokumentujqcy publikacje zapytania ofertowego
Zlozone oteftY.

Potwierdzenie przeslania zapytania ofertowego do min. 3 potencjalnych wyko-narJvc6w. .
podpisane
oi*iaoczenie b orat<u powi{lania pomigdzy 2 wykonawcami, kt'tzy zNozyli oferty,
przez Beneficjenta.

