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Radom, dnia 07.10.2019

PROTOKOL PRZEPROWADZONEGOZAMOWIENIA

Opracowanie innowacyjnegowiatraka o pionowej osi obrotu ze strumienica
o mocy: 3 kW; 0 wymiarach: érednica 1,7 m i wysokoéé 2,5 m

1. lnformacja dotyczqca upublicznienia zapytania ofertowego
Dziahajac na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkéw w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo1ecznego oraz Funduszu Spéjnoéci na Iata 2014-2020 przeprowadzono
postepowanie w trybie zgodnym z zasada konkurencyjnoéci.

Ogbszenie 0 wszczeciu postepowania zostafo umieszczone w dniu 27 wrzesnia
2019 roku na stronie internetowejwww.bazakonkurencvjnoéci.qov.pl

2. Wykaz ofert:
Do dnia 7 paz’dziemika 2019 roku do godziny 9.00 z+oZono nastepujace oferty:

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Nazwa
oferenta Sieé Badawcza Lukaszewicz — lnstytut Mechanizacji Budownictwa i

Gérnictwa Skalnego z siedzibaw Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8

Cena 461 250,00 z1bruttoofertowa

3. lnformacja o powiqzaniach kapitaflowych i osobowych
Brak powiazah kapitabwych o osobowych (oéwiadczemie Oferenta)

4. lnformacja o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
Oferent spemia warunki udziam w postepowaniu

5. Kryteria wyboru oceny:
Kryterium wyboru oferty stanowi:

Cena oferty brutto - 100 % (max 100 pkt)
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Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer
oferty Siec’: Badawcza Lukaszewicz — lnstytut Mechanizacji Budownictwa i

Gérnictwa Skalnego z siedzibqwWarszawie, ul. Racjonalizacji6/8

Ocena
Kryterium _ . Laczna
oceny (liczba Uzasadnleme

punktacja
pkt)

Ocena ceny oferty przeprowadzona na
podstawie wzoru matematycznego,
okreélonego w punkcie XII. 1 Zapytania
ofertowego nr 1/9/201/POIR

P(Ci) = Cmin / Ci x 100 pkt, gdzie:Cena
ofertowa 100 cm — najniZsza cena spoéréd wszystkich

waZnych ofert i nie odrzuconych 100

C; — ceny poszczegélnych ofer’t

P(Ci) — Iiczba punktéw za kryterium ceny

P(Ci)= 461 250,00 21/461 250,00 2% x 100
= 100

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem:
Oferta Sieé Badawcza Lukaszewicz — Insty’tut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego z siedziba w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8 otrzymafa najwstza iloéé
punktéw, a cena ofertowa odpowiada na wartoéé szacowania kosztéw i moZliwoéci
finansowe Zamawiajacego. W zwiqzku z powstzym Zamawiajacy podejmuje
dezycje o podpisaniu umowy na realizacje ustalonych w zapytaniu prac.

7. Data sporzadzenia protokolu: 07.10.2019
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