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PROTOKÓŁ PROCEDURY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

I.

Zamawiający:

Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, . NIP: 7492055601
II. Nazwa zamówienia: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) wraz z załącznikiem
13.2 dla projektu określonego dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020
III. Wartość szacunkowa zamówienia: 18.600,00 zł netto zł

= 4.313,84 euro netto

IV. Publikacja zapytania ofertowego:
~)

Data: 6.11.2018 r.

2) Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle .pl -7 Zamówienia Publiczne -7
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami Prawa zamówień

publicznych
3) Termin składania ofert: 9.11.2018 r.
V. Wykaz złożonych ofert:
W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy .

1.

Consulting Jerzy Puchowicz
ul. Sepia 38A
40-679 Katowice

2.

ATsys.pl Sp. z 0 .0 . Sp.k
ul.Ligocka 103
40-568 Katowice

3.

4.

5.

wpłynęło pięć

Opolskie Centrum Zarządzania
Projektami Sp. z 0 .0 .
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
..
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych
Delta Partner
,ul. Zamkowa 3a/1
43-300 Cieszyn
Progress Consulting Sp z 0.0 .
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław

ofert . .

Data

złożenia

oferty

7.11.2018; godz. 13:02

War.unki

udziału

w

procedurze

spełAła/nie spełnia

lAie elet',si!" *·

8.11.2018; godz. 10:24

~

spełnia/Aie s~ełAia

. lAie eletysi!'t'*

9.11.2018; godz. 10:09

s~ełAialnie spełnia

lAie eletysi!y*

9.11.2018 godz. 10:36

spełnialAie s~ełAia

lA,ie eletysi!'t'*

9.11.2018 godz. 11:17

spełnia/Aie s~ełAia

lAie Elet't'si!y*

a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków: 1

~

Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze
procedurze.

względu

na

niespełnian i e

warunków

udziału

w

SRP.271.11.2018
•
•

Oferta nr 1 nie spełnia wymagań Zamawiajqcego w zakresie doświadczenia oraz
wymaganego zasobu kadrawego.
Oferta nr 3 nie spełnia wymagań Zamawiajqcego w zakresie doświadczenia.

VI. Ocena

złożonych

ofert:
Kryterium cena -

Oośwladaen ie

70%

30%

Kierownika zespołu realizuJącego projekt-

30 punktów - Oferent wykazał, że wskazany kierownik wykonał
należycie usługę opracowania 5 (pięciu) i więcej . SWI dla
Cena

brutto
najniiszą

(oferta z
ceną)

/

brutto

Cena

projektów z zakresu, którego dotyczy nabór wniosków, które
uzyskały

dofinansowan ie

w ramach programów pomocowych.

oferty

badanej x 100 pkt

x 70%

20 punktów - Oferent
usługę

Nazwa i adres

wykazał, że ki~rownik wykonał należycie

opracowania 4 (czterech) SWI dla projektów z zakresu,

RAZEM

którego dotyczy nabór wniosków, które uzyskały dofinansowanie

w ramach programów pomocowych.

wykonawcy

10 punktów - Oferent

wykazał, że

kierownik

wykonał należycie

usługę opracowania 3 (trzech) SWI dla projektów z zakresu,
którego dotyczy nabór wniosków, które

uzyskały

dofinansowanie

w ramach programów pomocowych.
O punktów - Oferent wykazał, że kierownik wykonał usługę
opracowania
2
(dwóch)
SWI
dla
projektu
z zakresu, którego dotyczy nabór wniosków, który uzyskał
dofinansowan ie w ramach programów pomocowych.

ATsys.pl Sp. z 0.0. Sp.k
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych
Delta Partner
ul. Zamkowa 3a/l
43-300 Cieszyn

70,00

30

100,00

59,53

30

89,53

Progress Con~ulting Sp z 0 .0 .
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław

57,06

30

87,06

VII. Wybór oferty:
Nazwa i adres wykonawcy: ATsys.pl Sp. z 0.0. Sp.k, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
Uzas.adnienie wyboru: Oferta jest zgodna z wymaganiami postępowania, otrzymała największą
punktów oraz mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania.

VIII. Imioha i nazwiska osób,

wykonujących

z przygotowaniem zamówienia oraz
l.Beata Pierzchlewicz
2.Beata Sęk

Kędzierzyn-Koźle,

dokonujące

w imieniu

Zamawiającego czynności

liczbę

związane

wyboru :

...... ~.~.......PJĘ~.H::0~:.Y.k
:.3).C2-.u~ ... ;..S··~PRE·· YDENT MIASTA

15.11.2018
(podpis osoby upowa· ionej udzielającej amówienia)

Załączniki:

.

a)
zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (Wydruk ze strony Internetowej)j
b) - Ofe rtY złoż~ne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
c) .
OŚWiadczenie/oświadczenia dotyczące braku pOWiązań z wykonawcami, osób, wykonUjącyc h w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą udzieleniem
zamówienia, w tym biorące udział w procesie oceny ofert

