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Protok6f postqpowania o udzielenia zam6wienia

1. NAZWA PROJEKTU
,,NOWE MIEJSCA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE CHOSZCZNO"
2. ZAPYTANIE OFERTOW
: \.)

..

2,1,Zapytanie ofertowe z dnia 05,12.201,6r.
2.2 Tytul

pyta

n ia

3. INFORMACJA

O
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: ZAKU P WYPOSAZE N tA I POM OCY DYDAT(TYCZNYCH

PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostato opublikowane

w dniu

05.I2,201,6r.

na stronie internetowei

www.cnoszczno. pl
4. TERMIN SKTADANIA OFERT

Termin na skladanie ofert uplywat w dniu !3.12.201,6r. o godzinie 10:00.
5. WYKAZ ZTOZONYCH OFERT
Na zapytanie ofertowe, skladaiqc wa2ne oferty, odpowiedziat L oferent:

.

i
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i

:
MCJE

6.

Nazwa

oferenta .

BAMBLNO

INFORMACJA

O

Data wptywu

oferty

, t3.I2.20't6r, (godz.08:28)

.

oSwiadczenie oferenta o

i ,ffi:,ffi:fil;
:

osobowych
tak

PRZYJETYCH KRTTERIACH OCENY OFERT ORAZ WARUNKACH UDZIATU W

POSTEPOWANTU

Kryte{um
L. Cena

{ag-a
rcj%

r

opll iirvt"riur

i;p;;il p;;til;wili; p;;k#*

L. Cena to cena brutto obejmujqca jJZ poOJt"ti vni,
(zawierajqca wszystkie elementy sktadowe
przedmiotu zapytania tqcznie z montazem - je2eli

dotyczy)

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena brutto
najtadszej oferty/ cena brutto badanej oferty x 100

=iloii punkt6w

3.

Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do

uzyskanla w tym kryterium wynosi 10O punl<t6w.

Oferent musiat spetniai tqcznie nastqpujqce warunki:

1.

Oferent powinien posiadai niezbqdne uprawnienia i zasoby do niezakt6conej realizacji
przedmiotu zam6wienia, w szczeg6lnoSci niezbqdne Srodki techniczno-organizacyjne,
niezbqdne do6wiadczenie, kwalifikacje oraz potencjat osobowy i finansowy.

Oferent spetnif r6wnie2 pozostate warunki opisane w zapytaniu ofertowym.
7. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY WRAZ Z UZASADNINIEM

Uwzglqdniajqc przyjqte kryteria oceny ofert oraz.,!..re6i istotnych element6w ztozonej oferty
Zamawiajqcy dokonal nastqpujqcej oceny punktowej zlo2onych ofert:

Nazwa

oferenta i Kryterium

Waga

100%

Opis kryterium i spos6b : Liczba
przyznawania punkt6w, : punkt6w
w tym istotne elementy uzyskanych
w danym kryterium . przez
zfoionych ofert.
Oferenta

Cil;

::

Bilii;;jt;'is;;i i 1oo

i

i

oferty/ cene brutto .
badanej oferty x 100=

,

=55 831,721 55 831,72 x
100= 100

Uwagi

l

-

,

MOJE BAMBINO : CENA

i

Oferta
przedstawiona
przez,,Moje
Bambino" jest
jedyna zlo2ona
^{^.+^Lq, Lv
^^
vrsr

i:

stanowitak2e

ofertq
najta 6szq.

Najwy2szq ilo5i punkt6w uzyskala oferta ,,Moje Bambino"

iw

zwiqzku z tym oferta tej firmy zostala

wybrana,'

tstrr tt,iyt
Choszczno, 19.12.20L6

Tngr

Ewa l(limkiewicz

Data sporzqdzenia protokotu,
Podpis osoby sporzqdzajqcej protok6t

Zamawiajqcego

8. ZAT.ACZNTKT OO PROTOKO&U

Nazwa zatacrniiia
Zapytanie ofertowe

*!l{.kb+mwk.

llo56

: Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej (np.
druk zrzutu ekranu)

i Zlo2one oferty (wrazz o(wiadczeniami o braku powiqzari
.

1.

z Bengficjentem

i OSwiadczenie Beneficjenta o braku powiqzafi z wykonawcami.
Plotok-6! z negocjacji 0e6li dotyczy)
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