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Unia Europejsk!

Wroclaw, dn. 31.03.201 6r.
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SPOt"KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Mroz6w, ul. Kosciuszki 26
55-330 Miqkinia
REGON: 930215590
NIP: 9131003400
KRS: 0000169899

pnorox6r z wyBoRU oFERT

l.

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania
ofertowego.

w

ramach wykonanego przez Zamawilqcego postgpowania
ofertowego na wykonanie usrugi:
"ooracowanie skradu szrifowanej porimerobetonowe j posadz^r przemystowei" w ramach projektu:
"opracowanie szrifowanej posadzki porirerob"toiowq-oraz technotogii jej zastosowania w
obiektach przemysrowych" rearizowanego ze srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwolu
Regionalnego w Programie operacyjnym wojew6dztwa
Dolnoslqskiego na lata 2014-2020, Qs
priorytetowa '1 Przedsigbiorstwa i innowacje",
Dziaranie 1.2 ,,rnnowacyjne przedsigbiorstwa,,,
Poddzia.lanie ',.2..1 ,,lnnowacyjne przedsiQbiorstwa _
konkurs horyzontalny,,, Schemat 1.2 A
,,wsparcie dra przedsigbiorstw chcqcych rozpoczqc rub rozwinqe
dzialarnose B+R,, dokonano
,,

upublicznienia zapytan ofertowych poprzez:
wyslanie zapytania ofertowego do min. trzech potencjarnych
oferent6w pocztE tradycyjnq:
POLGRAD Marcin crad, Jasien 27, 9Z-217 Lubochnii.
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PIOTR KACZT\4AREK, at. NiepodtegloSci 4 tok.
Z, 56_2 r 0 Wqsosz,
Jan Tyczynski, ul. Na Ostatnim croszu 102 m. 1'4,
S4_ZO7 Wtoclaw
Upublicznienie dnia 19.03.2016 na stronie internetowej
Zamawtajqcego
rku

Lp.
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2.

nia do fi
Nazwa firmy

uarl lyuzy s^r, ut. t\a Ustatntm Groszu 102 m14,
54_
207 Wroclaw NlP .69517 59225. RFGON. o?r71n177
rwLuKAU luarcln crad, Jasieh 27 . 97 -217
Lubochnia, NIP: 7232453291, REGON:101003629
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Data wplyniQcia
oferty

Spos6b wplynigcia

24.03.2016

osobiScie

24.03.2016

osobiScie

ofefty

ll, Wykaz Oferent6w spelniajEcych kryteria formalne.
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Spelnienie kryterium
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oferent spelnia warunek dotyczqcy bEku powqzan

T

lWwca
uTena
zawrera wszelkie niezbgdne elementy--

T
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Uzasadnienie

Fundulze
Europejskie

2.
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oferent POLGRAD Marcin Grad
Spelnienie
kryterium (T/N)

Kryteria
Lp.

T
ofertowym
Oterta wptynela w spos6b wyznaczonym w zapytaniu

2.

ofertowVm

fermn zwgzane z otertq zgodny z zapytaniem ofertowym

3.
4.

Ote.re.nt spelnra warunek dotyczqcy braku powiqzaf

5.

6.

Uzasadnienie

osobowvch i kaDitalowvch ze Zleceniodawcq
Oferta zawiera wszelkie niezbgdne elementy wskazane w
zaovtaniu ofertowvm
Oferent zlozyl oferte w igzyku polskim

T
T
T
T

T

lll. Zamawiaiqcy dokonal wyboru najkorzystnielszej oferty, kierujqc si9 nast9pujqcymi kryteriami:
KRYTERIUM A cena netto (w PLN) - waga '100%
w ramach kryterium A,,cena netto (w PLN)" najwyzszq liczbQ punktow otrzymuje oferta zawierajqca
najnizszE ceng netto, a kazda nastQpna otrzymuje liczbQ punkt6w liczonq wed{ug ponizszego wzoru:
Cena oferty najtanszej (PLN)

.100%

Cena oferty badanej (PLN/
Oceny zlozonych ofert KRYTETIUM A

oferent 1: '100,00 pkt.
Oferent 2: 74,19 pkt.
Uzasadnienie:
Za najkorzystniejszq ofertQ zostala wybrana oferta Oferenta 1. Dodatkowo, oferta Oferenta 2 zostala
pominigta ze wzgl?du na przewyzszenie zalozefr budzetowych projektu

lV, Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

przez Jan
ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertQ numer 1 przedstawionE
Tyczyrrski, ul. Na Ostatnim Groszu '102 m.14,54-207 Wtoclaw, NIP:6851759225, REGON: 932710177
punkt6w
ze wzglgdu na to, 2e spelnila wszystkie warunki formalne oraz uzyskala najwyzszq liczbQ
obliczona zgodnie z wyzej opisanymi zasadami. Dodatkowo, byla to jedyna oferta mieszczaca siQ w
zalozeniach budzetowych projektu

w

Sktad zespolu oceniajqcego

?,l.Og2t.l
(data, po(

*5:#,$ffi'fr*tik

zalqcznlki.

1.

bruk ze strony internetowej dokumentujqcy publikacje zapytania ofertowego'

2. Zlozone otefty.
3. Potwierdzenie przeslania zapytania ofertowego do min 3 potencjalnych wyKonawcow
4. Oswiadczenie o braku powiqzania pomiQdzy z wykonawcami, ktSrzy zlozyli oferty, podpisane
.

przez Beneficjenta.

