Protokół wyboru wykonawcy nr 1PR/ZAD 4.poz 28/2019
zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
w zakresie wyboru oferenta, który wykona i dostarczy odzież ochronną– fartuch kosmetyczny z oznaczeniem UE i logo
Uczelni w ramach projektu - Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
z dnia 31 lipca 2019 r.
1.

Komisja przeprowadzająca postępowanie:
Przewodniczący:
Członkowie:

dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ – kierownik projektu

mgr Iwona Wachol
mgr Małgorzata Okulanis
2.

Przedmiot postępowania
wybór wykonawcy, który wykona i dostarczy odzież ochronną– fartuch kosmetyczny z oznaczeniem UE i logo Uczelni
wg następujących parametrów:
Fartuch kosmetyczny biały: damski/męski [bawełna/ bawełna z dodatkami np. poliester] z krótkim rękawem lub 3/4,
zapinany, nieprześwitujący, długość do bioder.
Ilość: 120 szt.

3.

4.
5.

Zapytanie ofertowe 1/07/ZAD 4.poz 28/2019 zamieszczono dnia 22 lipca 2019:
•
W bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
•
Na stronie projektu http://powr.wsiiz.pl/
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30 lipca 2019 r.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/ZAD 4.poz 28/2019 w terminie nieprzekraczalnym do dnia
30 lipca 2019 r. wpłynęły następujące oferty w liczbie: 8:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Dane adresowe
wykonawcy

Termin
złożenia

Cena brutto usługi

1.

PHU Eljan Elżbieta Drążkowska

24.07.2019

88,56 zł

2.

Markol Marcin Chmielewski

24.07.2019

62,00 zł

3.

MS Gadget Sławomir Jóźwiak

25.07.2019

76,26 zł

4.

BALMARQ odzież medyczna.
BMB tekstylia reklamowe
MAX-EL Henryk Maciak

ul. Pomorska 10
81-314 Gdynia
ul. Wieczorkowskiego
31
71-793 Szczecin
ul. Franciszkańska 73a
lok. 2U
91-837 Łódź
30-433 Kraków ; gen.
Antoniego Szyllinga 46
ul. Bursaki 6a
20-150 Lublin
62-510 Konin Polna 19A

26.06.2019

39,90 zł

29.07.2019

105 zł

29.07.2019

55,35 zł

29.07.2019

58,50 zł

30.07.2019

59,04 zł

5.
6.
7.
8.

P.P.H.U Makler Marek
Kapyszewski ZPCHR
Zakład Produkcji Pościeli "Świt"
Izabela Witoniak
CARIMA BIS BARBARA STAŚTO
KSEN

ul. Błotna 5B, 65-133
Zielona Góra
ul. Bodzentyńska, nr 56,
25- 308 Kielce
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6.

Warunki udziału w postępowaniu – ważność ofert:
Wszystkie warunki muszą być spełnione, aby oferta została dopuszczona do postępowania tj. oferta musi być „ważna”.
Na ważność oferty składa się: zgodność z wymogami formalnymi/parametrami opisanymi w zapytaniu, w tym sposób
przygotowania oferty zgodnie z punktem V, w szczególności - oferta na wzorze (załącznik 1) dołączonym do treści
zamówienia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Ponadto:
- Spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to zawarte jest w treści
Formularza Oferty i stanowi załącznik nr 1 do oferty.

7. Wśród nadesłanych ofert 3 zostały odrzucone ze względów formalnych, w tym dodatkowo 1 ze względów na
niespełnienie parametrów dla przedmiotu zapytania:
Lp.

8.

Nazwa wykonawcy

Warunki
formalne – opis
przygotowania
ofert – spełnia
[TAK]/ nie
spełnia [NIE]
NIE

1.

BALMARQ odzież
medyczna. BMB
tekstylia reklamowe
30-433 Kraków ; gen.
Antoniego Szyllinga
46

2.

Zakład Produkcji
Pościeli "Świt" Izabela
Witoniak

NIE

3.

P.P.H.U Makler
Marek Kapyszewski
ZPCHR. 62-510 Konin
Polna 19A

NIE

Uzasadnienie

Właściwości/parametry
przedmiotu - spełnia
[TAK]/ nie spełnia [NIE]

nie przedstawiono pełnej
oferty zgodnej z
formularzem oferty w
części załącznika 2 – brak
opisu produktu

NIE

nie przedstawiano pełnej
oferty zgodnej z
formularzem oferty w
części załącznika 2 – brak
załącznika w całości
nie przedstawiano pełnej
oferty zgodnej z
formularzem oferty w
części załącznika 2 – brak
opisu produktu

NIE

NIE

Uzasadnienie

przedstawiony w
formie graficznej
produkt nie spełnia
wymagań przedmiotu
zamówienia w
zakresie pkt. 2.1. w
części dot. długości
rękawa fartucha
[niezgodność
parametrów]
brak opisu
parametrów w całości

brak opisu
parametrów w całości

Kryteria wyboru ofert zastosowane przez Zamawiającego, zgodnie z treścią zapytania ofertowego 1/07/ZAD 4.poz
28/2019
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

str. 2

Cena 100%
Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100
Cena brutto badanej ofert
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
dostawy.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
9.

Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów – oferty ważne:
Lp.

Nazwa wykonawcy

1.

CARIMA BIS BARBARA
STAŚTO KSEN
Markol Marcin
Chmielewski
MS Gadget Sławomir
Jóźwiak
PHU Eljan Elżbieta
Drążkowska
MAX-EL Henryk Maciak

Dane adresowe wykonawcy

Kryterium
cena
punkty
100

ul. Bodzentyńska, nr 56, 25- 308
Kielce
2.
ul. Wieczorkowskiego 31
95,26
71-793 Szczecin
3.
ul. Franciszkańska 73a lok. 2U
77,42
91-837 Łódź
4.
ul. Pomorska 10
66,67
81-314 Gdynia
5.
ul. Bursaki 6a
56,23
20-150 Lublin
10. Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z pkt V zapytania
ofertowego
11. Wybrany wykonawca:
CARIMA BIS BARBARA STAŚTO KSEN

ul. Bodzentyńska, nr 56, 25- 308 Kielce

12. Uzasadnienie wyboru oferty:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie pkt IV zapytania ofertowego. Komisja przeprowadzająca postępowanie
wybrała ważną ofertę spełniającą wymogi formalne i parametry produktu z najwyższą liczbą punktów, stanowiącą sumę
punktów przyznanych za kryterium cena. Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków komisji:
…………………………………………….
Przewodniczący:
dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ – kierownik projektu
Członkowie:
…………………………
mgr Iwona Wachol
…………………………………
mgr Małgorzata Okulanis
Załączniki:
a/oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
b1-b2/oświadczenie Zamawiającego/oświadczenie członków Komisji o braku powiązań z osobami, które złożyły oferty w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
c/upublicznienie ofert
d/upublicznienie oceny ofert
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