Mikołów, dn. 22.07.2016r.

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 upubliczniono na stronach internetowych:



http://www.inbeha.pl/firma/fundusze-eu.html;
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185993-2016:TEXT:PL:HTML .

Do zaproszenia do składania ofert dołączony został plik do pobrania zawierający:
- warunki składania ofert;
- oświadczenie o braku powiązań oferenta z zamawiającym
- oświadczenie o spełnieniu warunków PZP.
Ogłoszenie upubliczniono w języku polskim.
Data upublicznienia zapytania ofertowego: 01.06.2016 r.
Ostateczny termin składania ofert: 20.07.2016 r.
2.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Lp.
1

3.

Wykaz ofert
Nazwa i adres oferenta, numer oferty (jeśli podano)
"SCM GROUP POLSKA" Sp. z o.o.
ul. OBORNICKA, nr 133
62-002 Suchy Las

Data wpływu oferty do
zamawiającego
19.07.2016 r.

Informacja o spełnieniu warunków w celu uniknięcia konfliktu interesów.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zobowiązano oferentów do dostarczenia, wraz z ofertą,
oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oferenta z zamawiającym.

Lp.

1

Wykaz ofert
Nazwa i adres oferenta
"SCM GROUP POLSKA" Sp. z o.o.
ul. OBORNICKA, nr 133
62-002 Suchy Las

Informacja nt. powiązań
kapitałowych lub osobowych
oferenta z zamawiającym
Oświadczenia o braku powiązań
i spełnieniu warunków PZP
z dn. 19.07.2016

4.

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:
Lp.
1

Uwagi dotyczące spełnienia warunków
przez wykonawcę

Nazwa i adres oferenta
"SCM GROUP POLSKA" Sp. z o.o.
ul. OBORNICKA, nr 133
62-002 Suchy Las

Spełniono warunki

5.
Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie
danego kryterium (szczegółowy opis kryteriów – zał. nr 2)
Cena – waga 70%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 70
Termin dostawy - waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10
Gwarancja – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10
Wysokość pierwszej płatności - waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10
Maksymalna ilość punktów – 100

Lp.

1

Nazwa i adres
oferenta
"SCM GROUP
POLSKA" Sp. z o.o.
ul. OBORNICKA, nr
133
62-002 Suchy Las

Cena
Waga 70%

Wartość w
PLN:
1 478 820,00
(netto)
1 818 948,60
(brutto)

Termin
dostawy
waga 10%

I dostawa do
31.07.2016
II dostawa do
31.05.2016
III dostawa do
120 dni od
podpisania
umowy
0 pkt

Gwaranc
ja
Waga
10%

Do 12
miesięcy
0 pkt

Wysokość
pierwszej
płatności
Waga
10%
I płatność
– zadatek
10%
10 pkt

Liczba punktów
dla kryterium
oceny

1. Cena
1 478 820,00/1 478
820,00 * 70= 70 pkt
2. Termin dostawy
0 pkt
3. Gwarancja
0 pkt
4. Wysokość
pierwszej płatności
10 pkt

RAZEM: 80 pkt

Wybrano ofertę firmy "SCM GROUP POLSKA" Sp. z o.o ul. OBORNICKA, nr 133 62-002 Suchy Las z
dnia 19.07.2016 r.
Uzasadnienie: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Powyższa oferta
spełnia wszystkie warunki zamówienia i została wybrana do realizacji.

Data wyboru oferty: 22.07.2016 r.
Data sporządzenia protokołu: 22.07.2016 r.

Podpis zamawiającego:

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej.
Zapytanie ofertowe.
Oświadczenie o braku powiązań.
Oświadczenie o spełnieniu warunków PZP
Oferta.

