Bydgoszcz, dnia 08 lutego 2019 roku

Protokół z postępowania ofertowego

Dotyczy: Wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Zautomatyzowane stanowisko do badania
rozkładu natężenia i widma światła terapeutycznego”

1. Zamawiający
STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
NIP: 5542947388
REGON: 366832257

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego
jak i portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (numer ogłoszenia: 14564) oraz
wysłanie zapytań ofertowych do trzech potencjalnych oferentów.

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty
wpłynięcia oferty do zamawiającego
Ofertę złożył jeden podmiot: Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Data wpłynięcia: 08.02.2019 r. (godzina 01:31).

4. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.

5. informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców
Zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym oferent dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oprócz tego, oferent jest
podstawową jednostką organizacyjną uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni.

6. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie
przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:
cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym
zasady przyznawania punktów są następujące:
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły
arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego zapytania.

Oferta Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy:
•

Kryterium „cena brutto wykonania zamówienia (PLN)”: 123 000,00 PLN brutto, 100 punktów
(jedyna oferta);

7. Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru:
Podmiotem wybranym do realizacji zamówienia jest Wydział Techniczny, Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy. Niniejszy podmiot złożył jedyną ofertę w ramach przeprowadzonego postępowania i
spełnia warunki udziału określone w postępowaniu ofertowym.

08.02.2019 r………………………………….
(data i podpis zamawiającego)

Załączniki:
i. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
ii. Złożone oferty
iii. Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert

