Butowo, dnia 15.03.2018r
Postępowanie znak: ASP/1/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zasady konkrecyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na dostawę linii do
cięcia i przygotowania stóp (kostek) paletowych w ramach realizacji projektu pn. Wzrost
konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak: ASP/1/2018.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w
dniu 15.03.2018r dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę linii do cięcia i
przygotowania stóp (kostek) paletowych w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez
skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak: ASP/1/2018 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.
Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej: oferty nr 1 złożonej przez PPHU CHERMET, ulica
Kolejowa 1c, 14-200 Iława. Wybrana oferta zawiera cenę ryczałtową brutto tj.: 768.750,00 zł, oferowany okres
gwarancji i rękojmi - 12 miesięcy. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 60,00 pkt, a w związku z tym została
uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów za ofertę najkorzystniejszą na realizację
zamówienia. Oferta w kryterium cena (60%) - uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium parametry techniczne linii (10%) - 00,00
pkt, w kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi (30%) - 0,00 pkt. Łącznie we wszystkich kryteriach: 60,00 pkt.
Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:

ASP/1/2018
Strona 1 z 2

KRYTERIUM I
CENA (waga 60%)
zostanie obliczona wg następującego
wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 60 pkt, gdzie:
C- oznacza punkty za cenę brutto za
wykonanie całości przedmiotu
zamówienia,
Cmin- oznacza najniższą cenę spośród
złożonych ofert,
Coferty- oznacza cenę badanej oferty.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta nr 1 - PPHU CHERMET, ulica Kolejowa 1c,
14-200 Iława, oferta złożona osobiście w dniu
09.03.2018 godz. 06:52:
a) oferowana
cena
ryczałtowa
brutto:
768.750,00 zł
a) oferowany okres gwarancji - 12 miesięcy,
b) oferowane parametry techniczne linii do
cięcia i przygotowania stóp (kostek)
paletowych:
zaoferowana linia będzie posiadała
zintegrowaną automatyczną owijarkę do
palet - (Pt1) - NIE

768.750,00 /768.750,00 x 60 = 60,00
pkt

KRYTERIUM II
„Parametry techniczne linii” (waga 10%) zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
1) w przypadku gdy zaoferowana linia
będzie
posiadała
zintegrowaną
automatyczną owijarkę do palet oferta otrzyma 10,00 pkt
2) Punkty zostaną przyznane na
podstawie oświadczenia złożonego w
załączniku nr 1 do ZO pkt 3.
3) W
przypadku
nie
podania
zadeklarowania lub nie wpisania (TAK)
lub innego zwrotu przy parametrach,
o których mowa wyżej Zamawiający
przyzna ofercie 0 (zero) punktów.
4) Maksymalna ilość punktów jaką może
otrzymać
oferta
za
kryterium
„Parametry techniczne linii (Pt)”
wynosi 10 punktów.

oferowane parametry techniczne linii do
cięcia i przygotowania stóp (kostek)
paletowych:
-

zaoferowana linia będzie posiadała
zintegrowaną
automatyczną
owijarkę do palet - (Pt1) - NIE - 0,00
pkt

KRYTERIUM III
„Okres gwarancji i rękojmi” (waga 30%) - (Ogr)
- zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w
odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji
i rękojmi dostarczoną Linię w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawionego
przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny
okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 12
miesięcy wg poniższego wzoru:
a) 24 miesiące gwarancji i rękojmi - 10
punktów,
b) 36 miesięcy gwarancji i rękojmi - 20
punktów,
c)
48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 30
punktów,
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie
oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza
Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO). W
przypadku nie podania przez Wykonawcę w
pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1
do ZO) okresu gwarancji i rękojmi lub podania
innego okresu gwarancji zamawiający do
oceny oferty przyjmie minimalny okres
(termin) gwarancji i rękojmi tj. 12 miesięcy i
przyzna 0 (zero) punktów.
3) Oferta z okresem 48 miesięcy i więcej,
gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość
punktów

Suma
punktów
(Kryterium I
+II+ III)

oferowany okres gwarancji - 12 miesięcy - 0,00
pkt

60,00 pkt

Z poważaniem
/-/ Stanisław Trzciński
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