PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
na zakup zintegrowanego oprogramowania z licencją serwerową SQL i wdrożeniem –
sztuk 1

1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 14-04-2017 r. na stornie internetowej
spółki tj. http://www.bax-baumaschinen.pl/ oraz dostarczone do trzech potencjalnych
Wykonawców:
- LST-Soft sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las);
- PAMROJECT Sp.J., ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań
- ANTARES Jarosław Niedbała, ul. Dabrowskiego 5, Krzyszkowo, 62-090 Rokietnica
2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
Do czasu zakończenia przyjmowania ofert wpłynęły następujące oferty:
- LST-Soft sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las), data wpływu: 28-04-2017 r.;
- PAMROJECT Sp.J., ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań, data wpływu: 12-05-2017 r.;
- ANTARES Jarosław Niedbała, ul. Dabrowskiego 5, Krzyszkowo, 62-090 Rokietnica, data
wpływu: 10-05-2017 r.
3. Informacja o spełnieniu warunku dotyczącego braku powiązań
Wszyscy Oferenci spełniają warunek dotyczący braku powiązań poprzez złożenie wraz z
ofertą oświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie
warunki były stawiane
Oferenci, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzeniem
spełnienia warunków udziału w postępowaniu są złożone przez Nich oświadczenia.

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za
spełnienie danego kryterium
Zgodnie z zapytaniem ofertowym wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano kierując się
punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do
uzyskania – 100 pkt):
Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od
0 do 70 w następujący sposób:
 oferta z najniższą ceną całkowitą otrzymuje 70 punktów;
 pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:
Pn=(Cmin/Cn)*70
𝐶𝑚𝑖𝑛 – najniższa cena
𝐶𝑛 - cena oferty badanej
𝑃𝑛 - ilość punktów przyznana ofercie

Kryterium 2. „Termin realizacji” punkty - zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu
realizacji -(wartość punktowa ofert) w skali od 0 do 30 w następujący sposób:
termin realizacji: do 31-12-2017 r. – 0 punktów;
termin realizacji do 15-12-2017 r. – 15 punktów
termin realizacji do 30-11-2017 r. – 30 punktów

Poniżej przedstawiono zestawienie ofert wraz z uzyskanymi punktami:
Nawa oferent
LST-Soft sp. z o.o.
PAMROJECT Sp.J.
ANTARES
Niedbała

Jarosław

Kryterium:
cena brutto oferty

Kryterium:
Termin realizacji

SUMA
PUNKTÓW

70,00
56,98

15
0

56,81

0

85,00
56,98
56,81

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zakupu zintegrowanego
oprogramowania z licencją serwerową SQL i wdrożeniem – sztuk 1 wybrana została oferta
przedstawiona przez firmę LST-Soft sp. z o.o.. Jest to oferta, która uzyskała najwyższą ilość
punktów tj. 85,00 pkt. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
7. Data sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego
Protokół został sporządzony dnia 22-05-2017 r.

