
 

 

            Poznań, 30-11-2016r. 

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

dot. zapytania ofertowego nr 1/ RPWP.01.05.02-30-0233/15 

realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

                           

 

1) Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego  

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione dnia 16-10-2016 r. na stronie    

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Ogłoszenie nr 1009278 oraz w 

Dzienniku Urzędowym UE. 

2) Wykaz ofert wraz ze wskazaniem daty wpływu 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, od następującej firmy: 

Atlas Poland Sp. z o.o., ul. Towarowa 31, 84-230 Rumia, data wpływu 23.11.2016r. 

3) Informacja o spełnieniu warunku dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Spółka złożyła oświadczenia o braku powiązań. Poniżej treść oświadczenia: 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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, 

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. 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

4) Informacja o wagach punktowych i  sposobie przyznawania punktów 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem 

oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów 

(maksymalnie do uzyskania – 100 pkt): 

 

a) Cena (maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt): 

Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto 
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie 
obliczana wg następującego wzoru: 

 

Najniższa oferowana cena brutto 

C = ------------------------------------------------------   • 80 

Cena brutto w rozpatrywanej ofercie 

 

b) Gwarancja jakości – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt. 

Ocenie podlegać będzie długość okresu przewidzianego na udzieloną gwarancję. Wykonawca, który 
zaoferował najdłuższy termin otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20. Dla pozostałych 
wykonawców punktacja za gwarancję będzie obliczana wg następującego wzoru: 

 

Długość gwarancji najdłuższa 

G = ------------------------------------------------------   • 20 

Długość gwarancji z badanej oferty 

 

 

Poniżej przedstawione są tabele wraz z obliczeniami: 

Nazwa spółki 
Kryterium 1 Kryterium 2 

Cena (PLN) Gwarancja jakości (lata) 

Atlas Poland Sp. z o.o. 3 561 772,50 1 

 

 

 



 

Nazwa spółki 
Kryterium 1 Kryterium 2 

SUMA 
Cena 80 pkt. Gwarancja jakości 20 pkt. 

Atlas Poland Sp. z o.o. 80 20 100 

 

5) Wskazanie wybranej oferty 

Na podstawie powyższych kryteriów wybrana została oferta firmy Atlas Poland Sp. z o.o., 

która otrzymała największą ilość punktów tj. 100.  Z firmą tą zostanie podpisana umowa. 

 

 

 

    …………………………………………………………………………….. 

      podpis 


