PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zasada konkurencyjności (wydatek większy niż 50tys. zł netto)

Numer umowy o

UDA-RPSL.03.02.00-24-0422/20-00

dofinansowanie:
Nazwa Beneficjenta:

Drukarnia Skill Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

WYD002 –

Zestaw do finiszingu etykiet - 1szt
1. Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

strona ministerialna
strona internetowa
Beneficjenta

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5524
http://www.skill.pl
Data publikacji: 18.12.2020
Data aktualizacji: 21.12.2020 [poprawa jednego znaku w adresie
zamawiającego]
(wydatek większy niż 50tys. zł netto)

Inne (jeżeli dotyczy)

Zapytanie ofertowe zostało przekazane do 5 potencjalnych dostawców.

2. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

Czy wszystkie oferty zostały złożone przez
podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo?
Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione
dodatkowe warunki – jeśli tak, proszę wskazać,
jakie?
Czy wszystkie wskazane warunki udziału w
postępowaniu zostały spełnione przez
oferentów?

TAK
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1
I - CENA
II – GWARANCJA
III – CZAS REAKCJI SERWISOWEJ
TAK

3. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny (metodologia oceny ofert)
I - CENA
Złożone oferty oceniane będą według kryterium „najniższa cena”.
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałym ofertom
przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru: C = 100 x Cn / Cb,
gdzie: Cn – najniższa cena netto, Cb – cena netto oferty badanej. Cena musi uwzględniać
dodatkowe zobowiązania podatkowe związane
z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
II – GWARANCJA
Gwarancja:
36 miesięcy i więcej :20pkt
24-35 miesięcy:10pkt
12-23 miesięcy:5pkt
0-11 miesięcy: 0pkt
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III – CZAS REAKCJI SERWISOWEJ
Gwarantowany czas przyjazdu serwisanta w okresie objętym gwarancją od momentu zgłoszenia
serwisowego
1h-24h – 15pkt
25h-48h – 10pkt
49h-72h – 5pkt
73h i więcej – 0pkt
4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze streszczeniem
oceny i porównania ofert1 - sposobem przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom
za spełnienie danego kryterium (należy wymienić wszystkie oferty, które spłynęły
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – w przypadku odrzucenia którejkolwiek z nich –
należy wskazać uzasadnienie)

Lp.

1.

Nazwa wystawcy
oferty

EMIS Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego
45-3, 01-864
Warszawa

Oferta
(nr oraz
data
wpłynięcia
oferty)

Oferta Nr
12312
29.12.2020

Kryterium oceny:
CENA2

49692 EUR brutto
40400 EUR netto
przeliczono na PLN
wg
kurs średni NBP z
Tabela nr
253/A/NBP/2020 z
dnia 2020-12-29

Kryterium oceny
GWARANCJA3

12 m-cy
Przyznano 5 pkt

Kryterium
oceny
CZAS REAKCJI
SERWISOWEJ4

24 godz.
Przyznano 15
pkt

Podsumowanie
oceny5

91,20 pkt

1EUR=4.5051PLN
223867,43 PLN
brutto
182006,04 PLN netto
Przyznano 71,20 pkt

2.

NOWE MEDIA
POLAND Sp. z o.o.
sp. k.
ul. Ułańska 2
65-033 Zielona
Góra

1

Oferta
721010003
8.01.2021

159382,54 zł brutto
129579,30 zł netto
Przyznano 100 pkt

12 m-cy
Przyznano 5 pkt

48 godz.
Przyznano 10pkt

Oferta
najwięcej
punktów
115,00 pkt

Wszystkie kryteria oceny (a także szczegółowe informacje odnośnie każdego z kryteriów umieszczone
w kolumnach „kryterium”) muszą mieć odniesienie w zapytaniach ofertowych, ogłoszeniu oraz w ofercie (muszą
być udokumentowane) i dotyczyć danego przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny muszą być zrozumiałe i nie
mogą stwarzać dowolności interpretacyjnej, muszą być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie.
2
Proszę podać cenę brutto i netto z oferty. W przypadku ofert wyrażonych w walutach obcych proszę podać
kwotę w walucie obcej, datę i kurs przeliczeniowy.
3
Proszę wskazać pozostałe kryteria oceny ofert inne niż cena. W przypadku większej liczby innych kryteriów
biorących udział w ocenie, proszę dodać kolejne kolumny z nazwami poszczególnych kryteriów.
4
Proszę wskazać pozostałe kryteria oceny ofert inne niż cena. W przypadku większej liczby innych kryteriów
biorących udział w ocenie, proszę dodać kolejne kolumny z nazwami poszczególnych kryteriów.
5
Podsumowanie oceny powinno wynikać z wszystkich wyszczególnionych kryteriów – zmierzenie stopnia
spełnienia przez ofertę preferencji, m.in. poprzez ich wartościowanie.
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