OPIS UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA
1. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-141/15-00
2. Nazwa Beneficjenta: Batrix Hubert Barcik
3. Przedmiot zamówienia: Linia technologiczna do wytłaczania profili z spienionego PS
4. Zastosowane środki upublicznienia informacji o zamówieniu: strona internetowa
http://www.artepoint.pl, tablica informacyjna
5. Streszczenie oceny i porównania ofert 1

Lp.
1.

2.

3.

Nazwa oraz
dane
adresowe
wystawcy
oferty
Rolbatch
Angemunder
strassse 101,
16225
Eberswalde
Huaming
Yanxingtou
China
215600
Pol-Service
ul.
Budziwojska
90, 35-317
Rzeszów

Oferta
(nr i data
wystawienia
oferty)

Kryterium oceny:
CENA2

Kryterium oceny
CZAS REALIZACJI3
(jeżeli dotyczy)

Podsumowanie
oceny4

RBKCM443C/2015
20.09.2015r.

621.264 PLN
netto/brutto

2 miesiące

Cena – 0%
Termin
realizacji -50%

20.09.2015r.

53150$ kurs
3.7080 z dnia
21.09.2015r.

4 miesiące

Cena - 50%
Termin
realizacji – 0%

21.09.2015r.

324.500 PLN
netto 399.135
PLN

6 miesięcy

Cena - 0%
Termin
realizacji – 0%

6. Uzasadnienie zgromadzenia i porównania ofert od mniej niż 3 dostawców/wykonawców (jeżeli
dotyczy):
7. Za najkorzystniejszą uznano ofertę (oferta z tabeli podanej w pkt 5):
Najkorzystniejszą uznano ofertę z tabeli pod numerem 1, firma Rolbatch.
1

Wszystkie kryteria oceny (a także szczegółowe informacje odnośnie każdego z kryteriów umieszczone w
kolumnach „kryterium”) muszą mieć odniesienie w zapytaniach ofertowych, ogłoszeniu oraz w ofercie (muszą
być udokumentowane) i dotyczyć danego przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny muszą być zrozumiałe i nie
mogą stwarzać dowolności interpretacyjnej, muszą być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie.
2
Proszę podać cenę brutto i netto z oferty. W przypadku ofert wyrażonych w walutach obcych proszę podać
kwotę w walucie obcej, datę i kurs przeliczeniowy.
3
Proszę określić kryterium oceny ofert inne niż cena. Jeżeli jedynym kryterium oceny była cena – proszę nie
wypełniać tej kolumny. Przykładowe pozostałe kryteria oceny (inne niż cena): termin wykonania, gwarancja, itd.
W przypadku większej liczby innych kryteriów biorących udział w ocenie, proszę dodać kolejne kolumny z
nazwami poszczególnych kryteriów.
4
Podsumowanie oceny powinno wynikać z wszystkich wyszczególnionych kryteriów – zmierzenie stopnia
spełnienia przez ofertę preferencji, m.in. poprzez ich wartościowanie.
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Data wyboru oferty: 22.09.2015r.
Ww. oferty były aktualne/zostały zaktualizowane na moment wyboru: TAK

NIE5

8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferty nr 1 oraz 2 zdobyły taką sama ilość punktów, jednak zdecydowano się na wybór oferty nr
1. Firma Rolbatch jako jedyna była w stanie zrealizować zamówienie w terminie realizacji
projektu, co było dla nas kwestią najbardziej istotną.
Pouczenie
Zapytania ofertowe, kosztorysy inwestorskie/szczegółowe wyceny robót, cenniki, foldery, katalogi,
wydruki stron internetowych lub inne dokumenty stanowiące podstawę wyceny robót, dostaw lub
usług beneficjent jest zobowiązany przechowywać zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie projektu. Powyższe dokumenty będą podlegać weryfikacji w trakcie kontroli w
miejscu realizacji projektu. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może w trakcie weryfikacji wniosku
o płatność pośrednią lub końcową zażądać od beneficjenta uzupełnienia opisu o ww. załączniki.
Beneficjenci projektów targowych/misji gospodarczych są zobowiązani do złożenia opisu wraz
z załącznikami (tj. oferty, itd.) do wniosku o płatność końcową.

………………………………..
Data i podpis beneficjenta
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Niepotrzebne skreślić
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