Tychy, 01.10.2019r.

Nr sprawy: 1/2019/1.2/TECHPOL-SYSTEM

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Numer umowy o dofinansowanie:

UDA-RPSL.01.02.00-24-0099/19-00

Nazwa Beneficjenta:

TECHPOL-SYSTEM Sp. z o. o. Sp. k.

Tytuł zamówienia:

Wynajem aparatury i sprzętu

1. Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
Strona
ministerialna
Strona
internetowa
Beneficjenta
Inne (jeżeli
dotyczy)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1203738
http ://techpolsystem.pl
Nie dotyczy

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty
wpłynięcia oferty do Zamawiającego:
Nr
oferty

Dane oferenta

Data i godzina wpływu

1

EMTOR Spółka z o. o.

23.09.2019 r.; godz. 15.10

Nr
oferty

Dane oferenta

Data i godzina wpływu

2

LIFT-TECH Artur Wolny

24.09.2019 r.; godz. 13.25

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców
Czy wszystkie oferty zostały złożone przez podmioty
niepowiązane osobowo i kapitałowo?
Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione dodatkowe
warunki – jeśli tak, proszę wskazać, jakie?
Czy wszystkie wskazane warunki udziału w postępowaniu
zostały spełnione przez oferentów?

Tak
Nie dotyczy
Tak
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4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji

Kryterium

Wartość punktowa wagi

Cena - łączna cena oferty brutto (w złotych polskich)

40% (40 pkt)

Szybkość reakcji na zgłoszenie awarii (w godzinach)

60% (60 pkt)

Ocena kryterium „Cena”
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto) otrzyma 40 pkt. Pozostali Oferenci
odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
Liczba punktów CENA = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 40
Ocena kryterium „Szybkość reakcji na zgłoszenie awarii”
Wykonawca, który zaproponuje najszybszy czas reakcji po zgłoszeniu awarii otrzyma 60 pkt. Pozostali Oferenci
odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
Liczba punktów SZYBKOŚĆ REAKCJI NA ZGŁOSZENIE AWARII = Szybkość reakcji na zgłoszenie awarii
oferty z najkrótszym czasem / Szybkość reakcji na zgłoszenie awarii oferty badanej x 60

5. Wartości ofertowe i punktacja przyznana poszczególnym Wykonawcom:
Wykonawca przedstawił następujące wartości ofertowe:
A.
WARTOŚCI Z OFERTY

Nr
oferty

Dane oferenta

1

EMTOR Spółka z o. o.
Ul. Włocławska 147-157, 87-100 Toruń

CENA (w PLN)

SZYBKOŚĆ REAKCJI NA
ZGŁOSZENIE AWARII (w
godz.)

54 874,96

48

Przyznana punktacja:
PUNKTACJA

Nr
oferty

Dane oferenta

1

EMTOR Spółka z o. o.
Ul. Włocławska 147-157, 87-100 Toruń

CENA

SZYBKOŚĆ REAKCJI
NA ZGŁOSZENIE
AWARII (w godz.)

RAZEM

40

60

100

B.
WARTOŚCI Z OFERTY

Nr
oferty

Dane oferenta

1

LIFT-TECH Artur Wolny
ul. Kościuszki 61F, 43-190 Mikołów

CENA (w PLN)

SZYBKOŚĆ REAKCJI NA
ZGŁOSZENIE AWARII (w
godz.)

57 100,00

72
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Przyznana punktacja:
PUNKTACJA

Nr
oferty

Dane oferenta

1

LIFT-TECH Artur Wolny
ul. Kościuszki 61F, 43-190 Mikołów

CENA

SZYBKOŚĆ REAKCJI
NA ZGŁOSZENIE
AWARII (w godz.)

RAZEM

38,40

40,20

78,60

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem
Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Data wyboru oferty:
Czy ww. oferty były aktualne/zostały zaktualizowane na
moment wyboru (TAK/NIE):
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Nr 1
EMTOR Spółka z o. o.
Ul. Włocławska 147-157, 87-100 Toruń
30.09.2019 r.
Tak
Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniała kryteria
formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów
w procesie oceny ofert – zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny i sposobem przyznawania punktacji.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności
i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach
projektu objętego zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
2. Jako Beneficjent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu:
a) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci),
b) z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy), nie istniały powiązania
osobowe lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
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;
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.
Załączniki:
1. Potwierdzenie upublicznienia Zapytania ofertowego
2. Złożone oferty

Data i podpis Zamawiającego:
01.10.2019 r.

Grzegorz Kciuk
Prezes Zarządu
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