Europegas Sp. z o.o.
Ul. Hurtowa 13
15-399 Białystok

Białystok 19.12.2017

Suplement do protokołu wyboru oferty z dnia 14.11.17 r. na zakup prac badawczych w zakresie
poszukiwania rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.

W dniu 31.10.2017 r. na stronie internetowej http://grantynainnowacje.pl/zapytanie-28-2017/#more610 zamieszczono ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zakup prac badawczych w zakresie
poszukiwania rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.

Ponadto ogłoszenie zostało bezpośrednio przesłane na adresy mailowe firm:
1. P.U.P. Metalform Sp. z o.o. NIP: 577-18-61-406
2. FAM-Technika Odlewnicza Sp.z o.o. NIP: 525-23-75-707
3. Pronar Sp. z o.o. NIP: 543-02-00-939

Ostateczny termin składania ofert upłynął 07.11.2017 r.
a)Zamawiający otrzymał oferty z następujących firm:
1. P.U.P. Metalform sp. z o.o. data wpływu: 07.11.2017 ( oferta złożona za pośrednictwem
e-mail; cena 78 000zł netto; termin realizacji 16 tygodni od wejścia w życie umowy
warunkowej.

b) Wszystkie wyżej wymienione oferty spełniły warunki zapytania ofertowego, a oferenci nie są
powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Zamawiający nie stawiał wykonawcom
szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
c) Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do
każdego z kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z
następującą metodologią:
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Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana
na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin
realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana
na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni
wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała
największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
Wyboru ofert dokonano 14.11.2017 r.
W związku z uzyskaniem najwyższej liczby punktów, oraz jako jedyna oferta która wpłynęła do
zleceniodawcy, wygrywa jako najkorzystniejsza oferta firmy:

Kc=(78000/78000)*80%*100= 80,00
Kt= (16/16)*20%*100= 20,00
K= 80,00+20,00= 100,00 pkt
P.U.P. Metalform Sp. z o.o.
Nadrzeczna 11
42-350 Koziegłowy, Lgota Górna
NIP: 577-18-61-406
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