
 

 

 
Białośliwie, …. 09.2019 

 
PROTOKÓŁ 

Z WYBORU WYKONAWCY 
 

1. NAZWA PROJEKTU 
 

Tytuł projektu: „Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie” 
 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Szkoły 
Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu z dnia 23.08.2019 r. 
 

3. INFORMACJA O  PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu …………. na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, pod linkiem 
 
……………………………………………………………………………………………… 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
Termin na składanie ofert upływał w dniu …………………………..2019 roku.  
 
5. WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT 
  
Na zapytanie ofertowe, na części I, II, składając ważne oferty, odpowiedzieli …….. oferenci: 
 

Lp. Nazwa oferenta Oferta częściowa Data wpływu 
oferty 

Oświadczenie 
oferenta o braku 
powiązań 

1   CZĘŚĆ I : Zakup 
pomocy 
dydaktycznych do 
pracowni 
matematyczno-
przyrodniczych – 
zgodnie z opisem 
przedmiotu 
zamówienia 

    

CZĘŚĆ II : Sprzęt ICT 
– Zakup sprzętu ICT 
do Szkoły  

    

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


 

 

2   CZĘŚĆ I : Zakup 
pomocy 
dydaktycznych do 
pracowni 
matematyczno-
przyrodniczych – 
zgodnie z opisem 
przedmiotu 
zamówienia 

    

CZĘŚĆ II : Sprzęt ICT 
– Zakup sprzętu ICT 
do Szkoły  

    

 
 
6. INFORMACJA O PRZYJĘTYCH KRYTERIACH OCENY OFERT ORAZ WARUNKACH UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 
 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena oferty  90 % Cena oferty najniższej za realizację przedmiotu zamówienia/ 
cena oferty ocenianej x 90 = Cena 
 
Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia – 
wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie daniny o 
charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności 
podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi 
ubezpieczeniami), odprowadzane zarówno przez Wykonawcę 
jak i Zamawiającego w zależności od formy zatrudnienia. 
 
 
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 90 punktów 

2. Gwarancja  10 % Liczba miesięcy gwarancji: 
Za udzielenie gwarancji  do 12 m-cy włącznie – 0 pkt. 
Za udzielenie gwarancji powyżej 12 m-cy do 24 m-cy- włącznie  
- 5 pkt. 
Za udzielenie gwarancji – powyżej 24 m-cy – 10 pkt  
 
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia oznacza 
nieodpłatną gotowość Wykonawcy do poprawy przedmiotu 
zamówienia/ wykonanych prac/wymiany towaru na nowy, o ile 
zaistnieją przesłanki do nanoszenia takich poprawek.  
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 
 
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 10 punktów 

 
Oferent musiał spełniać łącznie następujące warunki: 
 
Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.   
 



 

 

7. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY  
 
Uwzględniając przyjęte kryteria oceny ofert oraz treść istotnych elementów złożonych ofert 
Zamawiający dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert: 
 
 

Nazwa 
oferenta 

Część 
zamówienia 

Kryterium 1 – 
Cena  

Ilość 
punktów  

Kryterium 2 – 
Dodatkowa 
gwarancja  

Ilość 
punktów  

Liczba 
punktów 
uzyskanych 
przez 
Oferenta 

       

   

 
 
Najwyższą ilość punktów uzyskała firma ……………………………………. - została ona wybrana do realizacji 
części ……………………….. zamówienia. 
Dla części ……………………………… zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.  
Dla części ……………………………… - postępowanie unieważniono z uwagi na 
…………………………………………………… W związku z powyższym oferty złożone na część 
……………………………….. zamówienia zostały uznane za nieważne.  
 
 
 
 
……………….2019        .……………………….…………….. 
Data sporządzenia protokołu,            Podpis Zamawiającego 
 
 
 
…………………………………………………………. 
 
Podpis osoby sporządzającej protokół  
 
 
 
8. OŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI 
OFERTY, PODPISANE PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI 
 
Ja/My …………………………… jako osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z 
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert nie jesteśmy powiązane 
osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.  
 
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,   
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  



 

 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia   
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 

Podpisy osób biorących udział w procesie oceny ofert: 
 
 

Imię, Nazwisko  Podpis  

  

  

 
9. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU 
 

Nazwa załącznika Ilość 
 

Zapytanie ofertowe .............. 

Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej (np. 
Druk zrzutu ekranu) 

.............. 

Potwierdzenie publikacji zapytanie na stronie 
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

.............. 

Złożone oferty (wraz z oświadczeniami o braku powiązań 
z Beneficjentem) 

.............. 

 


