Załącznik 2 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia
I.

Nazwa i adres dotacjobiorcy:
Gmina Opatówek

II.

Nazwa zamówienia:
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2016 - 2023..

III.

Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług):
35 221,20 zł

IV.

Publikacja zapytania ofertowego.
1) Data: 08.06.2017r
2) Adres strony internetowej:
www.bip.opatowek.pl
3) Termin składania ofert: 16.06.2017r

V.

Wykaz złożonych ofert.

L.p.

1

2

Nazwa i adres wykonawcy

Pracownia danych Marcin
Jaczewski
ul. Równa 28
05-270 Marki
Przemysław Ciesiółka
ul. T.Mateckiego 23C/46
60-689 Poznań

Data
złożenia
oferty

Warunki udziału w
procedurze

Zgodność oferty z
zapytaniem
ofertowym

14.06.2017r

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

tak/nie*

16.06.2017r

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

tak/nie*

a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:
i.

Oferta nr...

ii.

Oferta nr..

1

2

b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym :
i.
Oferta nr …
ii.
1

Oferta nr …

Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnianie warunków udziału w procedurze.
Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami określonym w
zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano usługi/dostawy/roboty budowalne niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia).
2

VI.

Ocena złożonych ofert.
L.p.
1

2

VII.

Nazwa i adres wykonawcy
Pracownia danych
Marcin Jaczewski
ul. Równa 28
05-270 Marki
Przemysław Ciesiółka
ul. T.Mateckiego 23C/46
60-689 Poznań

Liczba punktów w kryterium wraz z
3
uzasadnieniem

Łączna liczba
punktów

100 uzasadnienie: punkt VII pp.2

100,00

73,28

73,28

Wybór oferty.
1) Nazwa i adres wykonawcy: Pracownia danych Marcin Jaczewski, ul. Równa 28, 05-270
Marki
2) Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi zapytania ofertowego i uznana została
za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena 100%

VIII.

Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem
zamówienia:
1) Aleksandra Kalenska.
2) Bogumiła Łańduch.
3) Urszula Tomaska.

........23.06.2017r .................
(data sporządzenia protokołu)

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej);
2) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
3) oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy
czynności związane z udzieleniem zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1
do procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców.

3

Należy wpisać nazwę kryterium i uzasadnienie liczby przyznanych punktów dla każdego kryterium (z wyjątkiem kryterium
ceny). W przypadku więcej niż jednego kryterium należy dodać kolumnę/kolumny.
*Niepotrzebne skreślić

