PROTOKÓŁ Z WYBORU DOSTAWCY
do zapytania ofertowego nr 01/11/2017 z dnia 16.11.2017 na:
Zakup 1 sztuki Hafciarki - profesjonalnej maszyny haftującej.
W związku z realizacją projektu 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej
MŚP dla mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat o tytule „Inwestycje w rozwój
przedsiębiorstwa “JOLLYHEAP” Svitlana Sapunova” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W celu pozyskania ofert od potencjalnych dostawców, poczyniono następujące działania:
umieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ upublicznione w dniu 16.11.2017
W odpowiedzi na w/w działania wpłynęła 1 oferta od firmy:
1. Oferta firmy HAFTEX SP. Z O.O. - wpłynęła dnia 23.11.2017

Powyższa firma nie jest powiązana z Beneficjentem, tj. firmą "JOLLY-HEAP" Svitlana
Sapunova, ani osobowo, ani kapitałowo.

Oferta spełniała wszystkie warunki i wymogi formalne w związku z tym poddano ją ocenie
punktowej, zgodnie z kryteriami i sposobem oceny podanymi w zapytaniu ofertowym.
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Lp.

Nazwa

1

Cena całkowita

2

Termin
wykonania
usługi

Sposób oceny / przyznawania punktów
Oferent, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje
60 pkt.
Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie
obliczana wg wzoru:
najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena netto w ofercie badanej

Zgoda na karę umowną za opóźnienie w
realizacji przedmiotu umowy:
●
●
●

Brak zgody na kary umowne – pkt. 0
Kara w wysokości 17 500 zł – 10 pkt
Kara w wysokości 35 000 zł - 20 pkt

Maksymalna
ilość
punktów dla
danego
kryterium

60

20

Wysokość maksymalnego odszkodowania
umownego:
3

Funkcjonalność
usługi

●
●
●

Brak zgody na odszkodowanie – pkt. 0
Maksymalne odszkodowanie w wysokości
41 500 zł - pkt 10
Maksymalne odszkodowanie w wysokości
83 000 zł - pkt 20

RAZEM

20

100

Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli:
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HAFTEX SP. Z O.O.

Liczba punktów- cena netto PLN

60,00

Termin wykonania usługi

00,00

Funkcjonalność usługi

00,00

SUMA

60,00

Największą liczbę punktów uzyskała oferta firmy HAFTEX SP. Z O.O. i ta oferta została
wybrana jako najbardziej korzystna.
Komisja oświadcza, że jest to najbardziej korzystna ekonomicznie oferta, wybrana z
zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Pomiędzy firmą "JOLLY-HEAP" Svitlana Sapunova a Oferentem nie zachodzi konflikt
interesów rozumiany jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji
jakiegokolwiek podmiotu w związku z planowanym zakupem.

Wrocław, 24.11.2017 r.
Podpis i pieczęć firmowa:
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