Suchy Las, 30.05.2018r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
dot. zapytania ofertowego nr 002/2018
udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na Kompleksową organizację wyjazdu dla czterech
osób na targi Automechanika do Frankfurtu - Niemcy, Autopromotec do Bolonii - Włochy, Sema
Show do Las Vegas - USA, Automechanika do Sankt Petersburg - Rosja, MIMS Automechanika do
Moskwy - Rosja, Equip Auto do Paryża - Francja dla projektu POIR.03.03.03-30-0059/17 pn.
„Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów
przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Osi Priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w
promocji marek produktowych – Go to Brand”

1) Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione dnia 16-05-2018 r. na stronie internetowej
Beneficjenta oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ogłoszenie nr

1111654.
2) Wykaz ofert wraz ze wskazaniem daty wpływu
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta od następującej firmy:
a) UP TO YOU, ul. Dębowa 25A, 62-002 Suchy Las, data wpływu 22.05.2018r.
Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, Oferent dostarczył komplet poprawnie
wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego) jak również Oferent
spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

3) Informacja o spełnieniu warunku dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych
Spółka złożyła oświadczenie o braku powiązań. Poniżej treść oświadczenia:
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 5 % 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.
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 90 pkt):
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 90. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie
obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto
C = ------------------------------------------------------ • 90
Cena brutto w rozpatrywanej ofercie

b) Termin płatności (maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt):
Ocenie podlegać będzie termin płatności wyrażony jako okres między dniem powstania, a dniem
wymagalności wierzytelności, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić (np. okres 60 dni).
Wykonawca, który zaoferował najdłuższy termin otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10. Dla
pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
Oferowany termin płatności
P = ------------------------------------------------------ • 10
Najdłuższy oferowany termin płatności

Poniżej przedstawione są tabele wraz z obliczeniami:
Kryterium 1
Nazwa spółki
UP TO YOU

Cena (PLN)
676 500,00

Kryterium 2
Termin płatności
(dni)
10

Kryterium 1

Kryterium 2
Termin płatności
10 pkt.

SUMA

Cena 90 pkt.
90

10

100

Nazwa spółki

UP TO YOU

Wskazanie wybranej oferty
Na podstawie powyższych kryteriów wybrana została oferta firmy UP TO YOU, która
otrzymała największą ilość punktów tj. 100. Z firmą tą zostanie podpisana umowa.

