PROTOKOŁ WYBORU WYKONAWCY
ZAPYTANlE OFERTOWE NR

2lt2l20I7

tytuł projektu
Wdrożenie wfasnych wyników prac B+R w celu wprowadzenla na rynek innowacyjnych okapów
kuchennych
data sporządzenia: 08-01-20t8 r.

l.

Przeprowadzającypostępowanie:
ZAKŁAD PRoDUKCYJNo
ul. Oskara Kolberga 4
25-620 Kielce

!l.

-

HANDLoWY,,ToFLESZ" LESZEK ToFlL

przedmlotzamówienia
Dostawa projektów 5 nowych modeli okapów, które będą posiadały innowacyjne cechy
a,

CPV: 7].323000-0 Usługi inżynierii w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji

przemysłowej

ll!.

Procedura wyboru wykonawcy

a,

Przygotowanie zapytania ofertowego zawierającego m.in. przedmiot zapytania, sposób składania
ofert i tryb ich oceny;

b.

Upublicznienie zapytania ofertowego
Www.parp.8ov.pl/zamowienia-L420

na

stronie internetowej www.toflesz.com

oraz

przez caĘ okres postępowania ofertowego, tj, od 28.!2.20!7r.

do 05.01.2018r.

c.

d.
e.
f..

Dostarczenie do potencjalnych wykonawców, tj.:

l
o
o

Marek Ałaszewski
LMNT Joanna Burakowska

colorofon

Ocenie poddano 2 Oferty;
Sporządzenie protokołu wyboru Wykonawcy;
Poinformowanie Oferentów o wynikach postępowania ofertowego.

!V. Otrzymanie ofert
ZAKŁAD PRODUKCYJNO

-

HANDLOWY ,,TOFLESZ" LESZEK TOF|L otrzymał następujące oferty: (wraz

wpĘnięcia):

1.
2,

Marek Ałaszewski (05.01,2018r.)
LMNT Joonna Burakowska (05.01.2018r.)

z

datą

V.

Ocena ofert pod względem formalnym

Kryteria forma!ne

LMNT

Marek Ałaszewski

Joanna

Burakowska
Formularz oferty, data przygotowania, termin ważności,dane osoby

TAK

TAK

TAK

TAK

do kontaktu
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w
postępowaniu: (załącznik 2)

VI. Ocena ofert pod względem kryteriów punktowanych

,

Kryteria wyboru oferty:

a)

kfierium 1- cena netto
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych

w

poszczegó|nych ofertach do

najniższej wŚród zaproponowanych. Powyższe kryterium wyliczone zostanie w8 wzoru:
Cena oferty najtańszej
---------------- x 80 = liczba punktów

Cena oferty badanej

b)

Kryterium

Ź- termin wykonania zamówienia -

Do 31.05.2018
Do 30.06.2018

T

- 20pkt
- 10pkt

Do31.07.2018-0pkt
OFERTA

L

Marek Ałaszewski

Kryteria punktowane

Kryterium 1
cena netto

Kryterium 2
termin wykonania
zamówienia

Suma punktów

Wartość

160 000,00

do 31.07.2018

n/d

Punkty za kryterium

72,50

0

72,50

UWAGl

n/d

nld

n/d

cena netto

Suma punktów

Wartość

Kryterium 2
termin wykonania
zamówienia

145 000,00

do 31.05.2018

n/d

Punkty za kryterium

80

20

100

UWAGl

n/d

n/d

n/d

OFERTA 2: LMNT Joanna Burakowska
Kryteria punktowane

Kryterium

1

Vll. Uzasadnienie wyboru wykonawcy

F|rma LMNT Joonna Burakowska przedstawiła ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie i zdobyła najwyższą liczbę
punktów.
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Leszek Tafil

ul. Kolberga 4
25,620 Kiclce
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viP t sz-oos -40-66, Reg. 290090350

Cł t,1 ? t;lŁ.

Data sporządzenia, pqp[pis

/ _/'
,//l
/nrą(
ł' ,7(

