Laboratorium Analiz Chemicznych
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Tel: +48 58 698 23 56 / +48 782 811 350
e-mail: office@spark-lab.pl

Gdynia dni. 17 kwietnia 2018
Dotyczy postępowania nr 5/ZO/D/03/18 na dostawę 5 komputerów
Postępowanie prowadzone jest w ramach umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0353/17-00 trybie zapytania
ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wynikającą z “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach program Operacyjnego Inteligentyny Rozwój 2014- 2020”, “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, “Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz
“Funduszu Spójności” na lata 2014- 2020.

PROTOKÓŁ WYBORU
najkorzystniejszej oferty
W imieniu Zamawiającego tj. Laboratorium Analiz Chemicznych SPARK-LAB sp. z o.o., Al. Zwycięstwa
96/98, 81-451 Gdynia, informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
5/ZO/D/03/18 na, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Dane firmy:
Delkom 2000 Sp. z o.o., I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36 Wejherowo
Oferta otrzymała łącznie 75 punktów w następujących kryteriach oceny ofert:
 Cena: 12 434,95 netto – 70,00 punktów
 Czas realizacji: 7 dni roboczych – 5,00 punktów
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2018, 11:55
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Tak
Miejsce publikacji zapytania: strona www: http://spark-lab.pl/; wyłasnie zapytania do czterech
potencjalnych wykonawców:
1. Delkom 2000 Sp. z o.o., I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36 Wejherowo
2. Esc.pl Sp. z o.o., 80-264 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 137
3. x-kom sp. z o.o., al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa
4. GRAL, ul. Kochanowskiego 6, 83-330 Żukowo

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Delkom 2000 Sp. z o.o., I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36 Wejherowo spełnia wymagania
podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, mieści się w środkach jakie Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zadania oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena” (PP):
a) znaczenie kryterium - 70 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:
 oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (70 pkt),
 ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *70
gdzie:
Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Co – cena netto ocenianej oferty
70 – znaczenie kryterium „Cena”
2) kryterium „Czas realizacji zadania” (PT):
a) znaczenie kryterium - 30 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Czas realizacji zadania”:
− Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji zadania zgodnie z terminem wymaganym
przez Zamawiającego – 5 pkt.
− Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji zadania w terminie nie dłuższym niż 5dni
roboczych od momentu publikacji protokołu wyboru – 15 pkt.
− Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji zadania w terminie nie dłuższym niż 3 dni
roboczych od momentu publikacji protokołu wyboru – 30 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (Pp + PT).
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanł uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (Pp + Pc).
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Nazwa podmiotu składającego
ofertę

Data wpłynięcia
oferty

Delkom 2000 Sp. z o.o., I 16.04.2018
Brygady
Pance-rnej
Wojska Polskiego 36
Wejherowo
KS Serwis Krzysztof 12.04.2018
Konkel, Kaliska 19, 83300 Kartuzy
X-KOM ul. Krakowska 16.04.2018
45/56A,
42-200
Częstochowa

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

Podmiot
powiązany
osobowo ani
kapitałowo z
Zamawiającym

Zgodność oferty
z zapytaniem
ofertowym

Ilość puktów
kryterium
“Cena” (Pp)

Cena netto (Co)

NIE

TAK

12 434,95

70,00

7
dni 5
roboczych

75,00

NIE

TAK

12 595,75

69,10

7
dni 5
roboczych

74,10

NIE

NIE

Odrzucenie oferty – brak formularza ofertowego

Czas realizacji

Ilość punktów
“Czas realizacji”
(Pc)

Łączna ilość
punktów
(Pp+Pc)

