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Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

BENETON Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 12
78-100 Budzistowo

Budzistowo, 15.06.2016 r.
(miejscowość i data)

Nazwa i adres wnioskodawcy

Protokół postępowania
o udzielenie zamówienia
Przedmiotem zamówienia* jest przeprowadzenie badań naukowych obejmujących następujące
czynności:
a) analiza aktualnego stanu wiedzy w obszarze badań nad automatyzacją procesu wstępnego
przygotowania surowej borowiny oraz jej konfekcjonowania w postaci pasty borowinowej oraz plastrów
borowinowych;
b) sprawdzanie stanu innowacyjności obecnie stosowanych systemów wykorzystujących
automatyzację procesów opisanych w punkcie a;
c) testowanie obecnie istniejących systemów wykorzystujących automatyzację procesów opisanych w
punkcie a;
d) praca nad rozwojem technologii w obszarze badań nad automatyzacją procesów opisanych w
punkcie a.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione**:
a) w dniu 07.06.2016 r. na stronie internetowej (podać adres strony internetowej) www.beneton.com.pl
oraz
b) inny sposób upublicznienia zapytania (wpisać jaki): ogłoszenie w ogólnodostępnym miejscu w
zakładzie produkcyjnym w Starym Borku
Dokumenty
potwierdzające
dokonanie
upublicznienia
zapytania
ofertowego,
tj.: wydruk ze strony internetowej www.beneton.com.pl, zdjęcie ogłoszenia, stanowią załączniki nr 1
do niniejszego protokołu.
Dodatkowo zapytania ofertowe skierowano do następujących wykonawców:
- w dniu 09.06.2016 r. - Politechnika Koszalińska,
- w dniu 09.06.2016 r. – Politechnika Rzeszowska,
- w dniu 09.06.2016 r. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny .
Zapytania skierowano faksem / e-mailem / osobiście (właściwe podkreślić)
Do upływu terminu składania ofert, tj. 15.06.2016 r. godz. 16,00 (dzień, godzina) złożono następujące
oferty:
L.p.

Nazwa wykonawcy

1

Politechnika Koszalińska

Złożone oferty stanowią załączniki nr 2 do niniejszego protokołu.
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Data wpływu oferty do
zamawiającego
13.06.2016 r.
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Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu
ofertowym:
L.p.

Nazwa wykonawcy

Spełnienie przez

Spełnienie

wykonawcę warunku

warunków udziału

dotyczącego zakazu

w postępowaniu

Ocena oferty
Suma
Liczba

Waga

Liczba

Waga

udzielania zamówień

przez

punktów

punktowa

punktó

punkto

podmiotom powiązanym

wykonawcę, o ile

kryterium

kryterium

w inne

wa inne

(TAK/NIE)

takie warunki były

cena

cena

kryteria

kryteria

Nie

Nie

dotyczy

dotyczy

punktów

stawiane
(TAK/NIE***)
1

Politechnika

Tak

Tak

100

Koszalińska

100%

100

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Przykład:
1. Oferta z najniższą ceną otrzymuje np. 60 punktów. Oferty z wyższymi cenami otrzymują
proporcjonalnie mniej punktów, przy czym ich liczba ustalona jest w oparciu o następującą relację:
(oferta z najniższą ceną / cena oferty ocenianej) x maksymalna liczba punktów (w przywołanym
przykładzie = 60).
2. ..........................................
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez
zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i osoby
wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
stanowią załącznik/załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Politechnice Koszalińskiej
za cenę netto 58000 zł, brutto 71340 zł.
Uzasadnienie wyboru
Wpłynęła tylko jedna oferta na złożone zapytanie.
Postępowanie prowadził: Bernard Mielcarek
Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki
dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

15.06.2016 r.

…………………………………………………
(data sporządzenia
protokołu, podpis zamawiającego)

** właściwe podkreślić
*** w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, jeżeli zostały przewidziane w zapytaniu
ofertowym, należy wskazać w jakim zakresie wykonawca ich nie spełnił
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