6
{

Fundusze
Eu ropejskie

Unia Ełlropejska
IuiopeilkI f !ndusz
Różwó]r Regionslneg0

Prog{lff ReglonJlny

Nieznany Bór, dnia 26.11.2018r.
do postępowania nr 4/RPOWP/2018 na:
zakup zęstawu małej architaktury - mebli zewnętrznych do projektu
Pn, ,,Budowd komPleksu sportowo-rekreaĆyjnego EnklawŻ BiałowiesŹa Źark Rodzinny"

INFORMACIA O I,I,^YBORZE WYKONAWCY
PoSTĘPoWANIE NR 4/ RPoWP/ 2018

t,

Zamawiający

Nazwa i adres Zamawlającego

SOVA INVEST Sp. z o.o,
Nieznany BÓr 1
17-200 Hajnówka
tel,: 602 żL0 746, fax 22 BL4 34 4L
e-mail : r. pachocki@scvąinvest"pl
bxEJćryww. cnttewoaęblyĘ§ke$t

II. Złożoneoferty
W odPowiedzi na zaPYtanie ofertowe nr 4/RPOWP/2018 na zakup zesĘwu
małej architepury * mebli
zewnętrznYch do PĘeKu Pn.,,Budowa kompleku sportowo-reireacyjnego
Enkiawa yiałowieska park
RodzinnY" Przekazane, bezPoŚrednio potencjalnym dostawcom
oraz udostępnione publicznie

stronaghinternetowych:

na

;
,w
terminiedodnia31.10.2017r.dogodz.s:+swpłynĘĘtĘo6ftyffimiotów:
Sp, z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 23, 3i-050 śkawina
l, ,,Ankgra"
2,
Paweł Ziąbka ,,SPÓlnota" Odlewnia -Zeliwa i Metali producent Spzętu DiagnosĘki
3.

Samochodowej, ul. Rodziny Poganów 6ż,32-0Ba
,,Zano" Mirogaw Zarotyński, ul.Lindego 7a, 30-148 Kraków
z

W

Lp.

1

2

ocenie

Nazwa firmy

,Ąnkora" Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 23,32-

q

niu

Zaproponowana
cena netto (pln)

Okres
gwarancji
(miesięcy)

zdobyĘch
punktów

Liczba

050 Skawina
Paweł Ziąbka ,,Spólnota " Odlewnia
i Metali
producent Sprzętu Diagnostyki
Samochodowej, ul

179.3B4,56

24

48,11

170,856,02

ż4

50,51

,,Zano" Mirosław ZaroĘński, ul.Lindego 7a, 30-148
Kraków

L43.836,4ż

24

60,00

noW

3

WZa

32_0B0 zabierzów

przedmiotowym

postępowaniu
najkorzystniejszą wybrano ofeńę
firmy
,,Zana" Mirosław ZaroĘński, ul.Lindąo ]ak9
Źa, 30-1aBkraków
ofefta sPełniła wszelkie wyma9ane kryteria oraz zdobyła najwyzszą ilośćpunktów
§. 60,00 pkt.
Sposob obliczania punktacji :
Przy dokonywaniu wyboru zastosowano kfieria:
kryterium ,,ceny'. o wadze 600/o.
kryterium ,,okres gwarancji'' o wadze 40olo
Zasady oceny kryterium ''Cena'
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W kfierium tYm oferta z najniŻszą c€ną otrzymuje 60 punktów/ każda naĘpna
oferta będzie
'i
prueliczana propoĘonalnie w stosunku do ofeĘ ź ceną nalnizszą
w9 wzoru:

Pc-(Cn:Co)x60

gdzle: Pc - ilośćpunktów za cefię (max. 6O)
cn , cena brutto naJniższa wśród ótert - w iłotyctr polskich
co, cena brutto danego wykonawcy - w złotych polskich

1. Ocena kryterium,,Okres gwarancji''
Zamawiająry Wymaga zaoferowania na wykonane prdce minimum 2-1etnĘ gwamn§i.
Mfikonawry
oferującY wYdłuŻenie okę! gwarancji polad
uzyskają za każde kolejne 6 miesięcy gwarancji
|.lata
10 punktów, ale maksymalnie 40 punktów (za 4-1etnią i'dłuźżągwarancję).
Ocenv ofeń:

1. fnkora"

Sp. z o.o., ul, Józefa Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina
Cena netto: (143.836,42zł lL79.384,56 zł) x 60 48,11 pkt.
=

Okres gwaranĄi: Ż4 miesiące (24 miesiące oferowane

-

24 miesiące wymagane = 0

dodatkowego okresu gwarancji; 0 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji/
6 miesięcy = g;;
Ilośćpłzyznanych punktów w ramach krfterium,,okres-gwara

Ęi;: 0x ro

Ęczna punktacja:48/1l pkt.+

2, Paweł Ziąbka ,,SPÓlnota"

0,0O pkt, =

prc, = ó

miesięcy

;ii.

4&l1pkt.

Odlewnia Żeliwa i Metali Producent Spzętu Diagnostyki

Samochodowej, ul, Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów
Cena netto: (L43.836,42zł ll70.856,ażzł)x60 50,51 pkt.
=

Pkles.

gwarancji: 24 miesiące (24 miesiące oferowane

-

24 miesiące wymagane

0

miesięcy

0

miesięcy

=
dodatkowego okresu gwarancji; 0 miesięry dodatkowego okresu gwarancji/
6 miesięcy = 0);
llńć przyznanych punktów w ramach kfierium -okresiwarandf: o x ro
= o ńńi.

jtr

Łączna punktacja:

3.

5ą5l

pkt. + QOO pkt. = 5Q5l pkt.

,,żano" Mirosław ZaroĘński, ul.Lindąo 7a, 30-148 Kraków
Cena netto: (143.836,42 ż /143.8g6,4ż zł) x 60 60,00 pK,
=

Okres gwaranĄi: 24 miesiące (24 miesiące oferowane

* 24

miesiące wymagane

=
dodatkowego okresu gwarancji; 0 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji/
6 miesięcy = 6;;
Ilośćprzyznanych punktów w ramach krYterium
,pkreslwaranqi'i

Ęczna punktacja: 6ą00 pkt.

o

x ro prc. = o oił.

+ QOO pkt. = 60,0O pkt.

Ń"(r^ł

O

Pieczęć i podpis

Rgbcrtprchgcti
wiceorezcs

Sova lnvest Sp. z o.o.
Nieznany Bór

zełżłdu

1

17-200 Hajnówka
NlP:95t 19s?9?4 REcoN:
o16153501
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