
Kłobuck, dnia 18.05.2020r

Protokół wyboru dostawcy

Dot. POIR 02.03.01-24-0022/18 pn.”Zakup proinnowacyjnych usług dotyczących wdrożenia 

innowacyjnego rozwiązania, w postaci nasady obrotowej wentylacyjnej ”

1. W dniu 30.04.2020 r. Krono-Plast Januszka Spółka Jawna, upubliczniła ZAPYTANIE OFERTOWE

w  ramach  ogłoszenia  nr  1244192  na  portalu  Baza  konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

2. Opis  przedmiotu  zamówienia:  wykonanie  i  dostawa  4  form  wtryskowych  o  różnych

gabarytach zgodnie ze specyfikacją i wymaganymi parametrami technicznymi wskazanymi w

punkcie I.3 Zapytania ofertowego.

3. W dniu 18.05.2020.r. zebrała się komisja przetargowa w składzie:

� Bartłomiej Januszka – Przewodniczący Komisji

� Agata Frączek-Drewicz

4. Ofertę złożyły następujące firmy:

� 08.05.2020r, g: 12:19 – Fa-metal Wiesław Fajer

� 08.05.2020r, g: 15:52 -  EKOPLAST Sp. z.o.o.

Podmioty  powiązane  kapitałowo  i  osobowo  z  zamawiającym  nie  brały  udziału  w  postępowaniu

przetargowym.

5. Członkowie komisji zdecydowali o dopuszczeniu do przetargu wszystkich zgłoszonych ofert.

6. Punktacja została obliczona wg następującego schematu:

Cena: 40 pkt.

Termin dostawy: 40pkt. (liczony w dniach)

Gwarancja:  20 pkt. (liczona w miesiącach)

Parametry techniczne: 0/1  (niespełnienie  któregoś  z  wymaganych

parametrów technicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty)

Łącznie: 100 pkt.

Punktacja:

w kryteriach Cena, Termin, punktacja wyliczona zostanie wg. następującego wzoru:



w kryteriach Gwarancja punktacja wyliczona zostanie wg. następującego wzoru:

7. Zestawienie ofert:

Oferent Fa-metal Ekoplast

Spełnienie

kryteriów

dostępu/t

echnicznyc

h T/N

tak tak

Występow

anie

podwiązań

z

Zamawiają

cym  T/N

nie nie

Cena

netto

[waluta]

400 000 PLN 643 000 PLN

Cena

netto [zł]:

400 000,00 zł 643 000,00 zł

40 pkt 25 pkt

Termin

dostawy

[dni.]

51 dni 140 dni

40 pkt 15 pkt

Gwarancja

[mc]

24 miesiące 24 miesiące

20 pkt 20 pkt

Łączna

punktacja

100 pkt 60 pkt

8. Z powyższej tabeli wynika, że najlepszą ofertę złożyła firma Fa-Metal Wiesław Fajer uzyskując

100 punktów

9. Zamawiający rekomenduje zlecenie wykonania przedmiotowego zakresu prac do realizacji na

warunkach złożonej oferty firmie Fa-metal Wiesław Fajer za kwotę 400 000 zł netto


