Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Uprzejmie informujemy o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia
22.08.2012 r. dotyczącego zakupu urządzenia:
plotera laserowego
W dniu 22.08.2012 r. wysłano zapytania ofertowe do trzech potencjalnych dostawców:
1. KANSTEC Sp. z o.o., al. T. Kościuszki 134, 90-451 Łódź,
2. Seron.pl, Zbydniów 99, 37-406 Zbydniów,
3. P.P.H.U. WIMAREX s. c., ul Organizacji WiN 8, 91-825 Łódź.
Do realizacji została przyjęta oferta złożona przez firmę:
P.P.H.U. WIMAREX s. c.,
ul Organizacji WiN 8, 91-825 Łódź
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Uprzejmie informujemy o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia
22.08.2012 r. dotyczącego zakupu urządzenia:
termopodklejarki pneumatycznej
W dniu 22.08.2012 r. wysłano zapytania ofertowe do trzech potencjalnych dostawców:
1. Bellussi Group Ltd, ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź,
2. Impall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź,
3. Madis Dodatki Krawieckie, ul. Odolanowska 96, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Do realizacji została przyjęta oferta złożona przez firmę:
Madis Dodatki Krawieckie, ul. Odolanowska 96,
63-400 Ostrów Wielkopolski
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Załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność
Oświadczenie sprzedawcy, że używany środek trwały nie był współfinansowany ze środków krajowych lub
wspólnotowych
......................................................
(miejsce i data)
...................................................................
...................................................................
(Nazwa i adres Sprzedawcy)

OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY
W związku z realizacją przez: „ABAR” P.P.H.U. Halina Grzesik projektu
(Nazwa Beneficjenta)

pn: „Zakup hafciarki komputerowej z przystawką do czapek, lasera oraz termopodklejarki”
w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2007-2013
oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………..
(Pełna nazwa sprzętu, model, typ itp.)

w okresie ostatnich siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie został/został* zakupiony
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
Poniżej przedstawiam pochodzenie ww. sprzętu:
- data zakupu: ………………………………………………………………………………………………………………….
- miejsce zakupu: ………………………………………………………………………………………………….…………
- dane sprzedającego (nazwa, adres): ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejsze oświadczenie wydawane jest na rzecz: „ABAR” P.P.H.U. Halina Grzesik, 91-357 Łódź, ul. Lewa 15
(Nazwa i adres Beneficjenta)

dla celów realizacji umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.06.00-00-B52/11-00 z dnia 28 maja 2012 r.
(Numer i data podpisania umowy/aneksu do umowy o dofinansowanie)

Oświadczam jednocześnie, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu
karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

…………………………..
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

Raport w sprawie udzielonego zamówienia
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Nazwa Wnioskodawcy/Beneficjenta (zamawiającego):

„ABAR” P.P.H.U. Halina Grzesik
ul. Lewa 15, 91-357 Łódź
NIP: 727-124-99-10, REGON: 471537590
2. Nazwa projektu:
„Zakup hafciarki komputerowej z przystawką do czapek, lasera oraz termopodklejarki”
3. Oś priorytetowa i działanie:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Działanie III.6: Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw
4.

Przedmiot zamówienia: dostawa plotera laserowego

5.

Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług VAT) wyrażona
w PLN 27 388,6567, co stanowi kwotę euro: 6 813,7767, przy czym średni kurs euro w stosunku
do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych został przyjęty
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o:
a)

kosztorys inwestorski/szczegółową wycenę robót aktualny/ą na dzień ........n/d..............
będący/ą załącznikiem nr ..n/d.. do niniejszego Raportu1,

b)

zebrane oferty handlowe, cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych, inne materiały
stanowiące załącznik nr .....1..... do niniejszego Raportu2.

II. PRZETARG, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE II ZASAD (wypełnić jeśli dotyczy)
7.
8.

1
2

Data i miejsce ogłoszenia zamówienia n/d
Liczba otrzymanych ofert:………… n/d………………………………………….…………………………

Dotyczy robót budowlanych
Dotyczy dostaw i usług
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Lp
.

Nazwa i adres
oferenta

Cena

Nazwa kryterium I
…
ilość przyznanych
punktów

1
1.
2.

2
n/d
n/d

3
n/d
n/d

4
n/d
n/d

9.

Nazwa
kryterium II
Parametry
techniczne
ilość
przyznanych
punktów
5
n/d
n/d

Suma
otrzymanych
punktów
6
n/d
n/d

Streszczenie oceny i porównania ofert:

……………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………… n/d..……………………………………………………………………
10. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
……………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………… n/d..……………………………………………………………………
(nazwa/firma i adres Wykonawcy)

11. Uzasadnienie:
……………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………… n/d..……………………………………………………………………
III. ZAPYTANIE OFERTOWE, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE III ZASAD (wypełnić jeśli dotyczy)
12. Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu Łódź, dnia 22.08.2012 r. do następujących
potencjalnych Wykonawców
Forma przekazania zapytania
Lp.
Nazwa i adres oferenta
Uwagi
ofertowego
1
2
3
4
KANSTEC Sp. z o.o., al. T.
1.
Kościuszki 134,
e-mail
n/d
90-451 Łódź
Seron.pl, Zbydniów 99, 37-406
2.
e-mail
n/d
Zbydniów
P.P.H.U. WIMAREX s. c., ul
n/d
3.
e-mail
Organizacji WiN 8, 91-825 Łódź
…
n/d
n/d
n/d
13.

Uzasadnienie skierowania zapytania ofertowego do mniejszej liczby niż 3 Wykonawców:

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 potencjalnych Wykonawców.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

14. Liczba otrzymanych ofert ………… 3 …………………………………….
15. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

1

1.

2.

3.

Nazwa i
adres
oferenta

Cena

2
3
KANSTEC
Sp. z o.o.,
40
al. T.
500,0
Kościuszki
0
134,
PLN
90-451
Łódź
Seron.pl,
26 00
Zbydniów
0,00
99, 37-406
PLN
Zbydniów
P.P.H.U. W
IMAREX s.
27
c., ul
724,0
Organizacji
0
WiN 8, 91- PLN
825 Łódź

Nazwa
kryterium
(n)
…..…n/d………
ilość
przyznanych
punktów

4

Nazwa
kryterium
II
Parametry
techniczne
ilość
przyznanych
punktów
5

38,52 punktów

20 punktów

n/d

58,72 punktów

60 punktów

20 punktów

n/d

80 punktów

56,27 punktów

40 punktów

n/d

96,27 punktów

Nazwa
kryterium
I
Cena
ilość
przyznanych
punktów

Suma
otrzymanych
punktów

6

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
P.P.H.U. WIMAREX s. c.,
ul Organizacji WiN 8, 91-825 Łódź
(nazwa/firma i adres Wykonawcy)

16. Uzasadnienie:
Na wysłane zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty, wszystkie w terminie wskazanym w zapytaniu
ofertowym.
Zostały one ocenione zgodnie ze sposobem wskazanym w punkcie 7 zapytania ofertowego.
Przedmiot wyłonionej oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z pkt 5 zapytania ofertowego
z dnia 22.08.2012 r., a złożona oferta spełnia kryteria, którymi Beneficjent kierował się przy wyborze
najkorzystniejszej oferty tj. ceny i najlepszych parametrów technicznych.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

IV. INNY
TRYB
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA
WNIOSKODAWCĘ/BENEFICJENTA (jeśli dotyczy).

ZASTOSOWANY

PRZEZ

17. Opis zastosowanej procedury wraz z uzasadnieniem spełnienia wymogów określonych
w Zasadach udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013.
…………………………… n/d ………………………………………………………………………………………
Załączniki
1. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty stanowiące podstawę
wyceny dostaw lub usług,
2. Inne – 3 oferty: KANSTEC Sp. z o.o., al. T. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, Seron.pl, Zbydniów 99,
37-406 Zbydniów oraz P.P.H.U. WIMAREX s. c., ul Organizacji WiN 8, 91-825 Łódź.

…31.08.2012 r. ........Halina Grzesik...................
(data, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osoby upoważnionej)3

3

W przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji Raport podpisuje także Wnioskodawca, z którym prowadzono
negocjacje.
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Załącznik nr 2

Raport w sprawie udzielonego zamówienia
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Nazwa Wnioskodawcy/Beneficjenta (zamawiającego):

„ABAR” P.P.H.U. Halina Grzesik
ul. Lewa 15, 91-357 Łódź
NIP: 727-124-99-10, REGON: 471537590
2. Nazwa projektu:
„Zakup hafciarki komputerowej z przystawką do czapek, lasera oraz termopodklejarki”
3. Oś priorytetowa i działanie:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Działanie III.6: Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw
4.

Przedmiot zamówienia: dostawa termopodklejarki pneumatycznej

5.

Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług VAT) wyrażona
w PLN 7 191,1293, co stanowi kwotę euro: 1 789,0162, przy czym średni kurs euro w stosunku do
złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych został przyjęty zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o:
a)

kosztorys inwestorski/szczegółową wycenę robót aktualny/ą na dzień ........n/d..............
będący/ą załącznikiem nr ..n/d.. do niniejszego Raportu1,

b)

zebrane oferty handlowe, cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych, inne materiały
stanowiące załącznik nr .....1..... do niniejszego Raportu2.

II. PRZETARG, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE II ZASAD (wypełnić jeśli dotyczy)
7.
8.

1
2

Data i miejsce ogłoszenia zamówienia n/d
Liczba otrzymanych ofert:………… n/d………………………………………….…………………………

Dotyczy robót budowlanych
Dotyczy dostaw i usług
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Lp
.

Nazwa i adres
oferenta

Cena

Nazwa kryterium I
…
ilość przyznanych
punktów

1
1.
2.

2
n/d
n/d

3
n/d
n/d

4
n/d
n/d

9.

Nazwa
kryterium II
Parametry
techniczne
ilość
przyznanych
punktów
5
n/d
n/d

Suma
otrzymanych
punktów
6
n/d
n/d

Streszczenie oceny i porównania ofert:

……………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………… n/d..……………………………………………………………………
10. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
……………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………… n/d..……………………………………………………………………
(nazwa/firma i adres Wykonawcy)

11. Uzasadnienie:
……………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………… n/d..……………………………………………………………………
III. ZAPYTANIE OFERTOWE, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE III ZASAD (wypełnić jeśli dotyczy)
12. Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu Łódź, dnia 22.08.2012 r. do następujących
potencjalnych Wykonawców
Forma przekazania zapytania
Lp.
Nazwa i adres oferenta
Uwagi
ofertowego
1
2
3
4
Bellussi Group Ltd ul.
1.
Konstantynowska 34,
e-mail
n/d
94-303 Łódź
Impall Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K. ul.
2.
e-mail
n/d
Pojezierska 95,
91-341 Łódź
Madis Dodatki Krawieckie, ul.
n/d
3. Odolanowska 96, 63-400 Ostrów
e-mail
Wielkopolski
…
n/d
n/d
n/d
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13.

Uzasadnienie skierowania zapytania ofertowego do mniejszej liczby niż 3 Wykonawców:

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 potencjalnych Wykonawców.
14. Liczba otrzymanych ofert ………… 3 …………………………………….
15. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

1

1.

2.

3.

Nazwa i
adres
oferenta

Cena

2
3
Bellussi
Group Ltd,
7
ul.
484,4
Konstantyn
0
owska 34,
PLN
94-303
Łódź
Impall
Spółka z
ograniczon
ą
7
odpowiedzi
100,0
alnością
0
Sp. K., ul.
PLN
Pojezierska
95,
91-341
Łódź
Madis
Dodatki
Krawieckie,
ul.
6 900
Odolanows ,00
ka 96, 63- PLN
400 Ostrów
Wielkopols
ki

Nazwa
kryterium
(n)
…..…n/d………
ilość
przyznanych
punktów

4

Nazwa
kryterium
II
Parametry
techniczne
ilość
przyznanych
punktów
5

55,36 punktów

40 punktów

n/d

95,36 punktów

58,31 punktów

40 punktów

n/d

98,31 punktów

60 punktów

40 punktów

n/d

100 punktów

Nazwa
kryterium
I
Cena
ilość
przyznanych
punktów

Suma
otrzymanych
punktów

6

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
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Madis Dodatki Krawieckie, ul. Odolanowska 96,
63-400 Ostrów Wielkopolski
(nazwa/firma i adres Wykonawcy)

16. Uzasadnienie:
Na wysłane zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty, wszystkie w terminie wskazanym w zapytaniu
ofertowym.
Zostały one ocenione zgodnie ze sposobem wskazanym w punkcie 7 zapytania ofertowego.
Przedmiot wyłonionej oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z pkt 5 zapytania ofertowego
z dnia 22.08.2012 r., a złożona oferta spełnia kryteria, którymi Beneficjent kierował się przy wyborze
najkorzystniejszej oferty tj. ceny i najlepszych parametrów technicznych.
IV. INNY
TRYB
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA
WNIOSKODAWCĘ/BENEFICJENTA (jeśli dotyczy).

ZASTOSOWANY

PRZEZ

17. Opis zastosowanej procedury wraz z uzasadnieniem spełnienia wymogów określonych
w Zasadach udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013.
…………………………… n/d ………………………………………………………………………………………
Załączniki
1. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty stanowiące podstawę
wyceny dostaw lub usług,
2. Inne – 3 oferty: Bellussi Group Ltd, ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź, Impall Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź oraz Madis Dodatki
Krawieckie, ul. Odolanowska 96, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

…31.08.2012r................Halina Grzesik........................
(data, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osoby upoważnionej)3

3

W przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji Raport podpisuje także Wnioskodawca, z którym prowadzono
negocjacje.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Załącznik nr 1

Oświadczenie o bezstronności
Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej
osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia*
Przedmiot zamówienia:
Dostawa plotera laserowego
Imię (imiona) Halina
Nazwisko
Grzesik
Oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Łódź, dnia 31.08.2012 r.
.............................................................................
(data)

Halina Grzesik
……………............................................................
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
Zasady udzielania zamówień
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Załącznik nr 1

Oświadczenie o bezstronności
Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej
osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia*
Przedmiot zamówienia:
Dostawa termopodklejarki pneumatycznej
Imię (imiona) Halina
Nazwisko
Grzesik
Oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Łódź, dnia 31.08.2012 r.
.............................................................................
(data)

Halina Grzesik
……………............................................................
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
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