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Bielsko Biała, 24 grudnia 2018r. 
 

Nr sprawy: 1/EFS/2018/11.01.03 

 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
nr 1/EFS/2018/11.01.03 z dn. 03.12.2018r. 

 
 
1. W celu realizacji zamówienia na: 
 
Adaptację pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 434 na potrzeby 
funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat, w ramach projektu pn. 
„Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans, edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 
 
 
Kody CPV  71315000-9 Usługi budowlane 

  45442100-8 Roboty malarskie 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
  45430000-3 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 
przeprowadzono zapytanie ofertowe. 
 
 
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało przesłane do 3 potencjalnych Oferentów drogą elektroniczną 
oraz  upublicznione w dniu 03.12.2018r. za pomocą strony internetowej Wnioskodawcy Projektu 
http://www.figlarz.eu/ w trybie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na 
podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydane przez 
Ministerstwo Rozwoju z dn. 19.07.2017r. (dalej: Wytyczne) - zamówienie przeprowadzone w oparciu o zasadę 
uczciwej konkurencji  o wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto. Wnioskodawca nie należy do sektora 
finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) 
 

 

3. W terminie do dnia 21.12.2018r. do godz. 10:00 do Beneficjenta wpłynęły 3 Oferty: 

 

 

 

 

http://www.figlarz.eu/
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4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców: 
 

 
Czy wszystkie oferty zostały złożone przez 
podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo? 

Oferta 1: podmiot niepowiązany osobowo i 
kapitałowo, 
Oferta 2: podmiot niepowiązany osobowo i 
kapitałowo, 
Oferta 3: podmiot niepowiązany osobowo i 
kapitałowo. 

 
Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione 
dodatkowe warunki – jeśli tak, proszę wskazać, 
jakie? 

 
Nie. 
 

Lp. Dane Oferenta 
Cena usługi 

[PLN] 

Data otrzymania 
Formularzy 

Ofert 
Uwagi 

 
 

1. 

 
Oferta 1: 
 
TOMBER Maciej 
Tombrowicz 
43-300 Bielsko Biała 
ul. Władysława IV 52a 
NIP 547-15-38-517 

Wartość oferty 
netto: 

21 521,95 
  

Wartość oferty 
brutto: 

26 472,00  

12.12.2018r. 

 
Oferta spełniła wymogi 
formalne, sporządzona na 
wzorze formularza oferty, 
została prawidłowo 
podpisana, zawierała 
wszystkie informacje, 
oświadczenia i 
uzupełnione wszystkie 
załączniki. 
 

 
 
 

2. 

 
Oferta 2: 
 
NORMA-ELEKTRO  
Sp. z o.o. 
43-300 Bielsko Biała 
ul. Gen. S. Maczka 9 
NIP 937-266-85-61 
 

Wartość oferty 
netto: 

19 700,80 
 

Wartość oferty 
brutto: 

24 232,00  

07.12.2018r. 

 
Oferta spełniła wymogi 
formalne, sporządzona na 
wzorze formularza oferty, 
została prawidłowo 
podpisana, zawierała 
wszystkie informacje, 
oświadczenia i 
uzupełnione wszystkie 
załączniki. 
 

3. 

 
Oferta 3: 
 
Robert Nazarkiewicz „EL 
NAZ” 
43-300 Bielsko Biała 
ul. M. Michałowicza 103 
NIP 547-11-61-774 
 

Wartość oferty 
netto: 

21 069,60 
 

Wartość oferty 
brutto: 

25 915,60 
 

17.12.2018r. 

 
Oferta spełniła wymogi 
formalne, sporządzona na 
wzorze formularza oferty, 
została prawidłowo 
podpisana, zawierała 
wszystkie informacje, 
oświadczenia i 
uzupełnione wszystkie 
załączniki. 
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Czy wszystkie wskazane warunki udziału w 
postępowaniu zostały spełnione przez 
oferentów? 

 
Tak. 

 
5. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem formalnym, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego. Wynik 

oceny ofert: 

Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne - zostały złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i podpisane 
oraz zawierały wymagane oświadczenia i uzupełnione wszystkie załączniki. 
 
6. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem wymienionych w Zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.  
 
Sposób przyznawania punktacji:  

 
Ocena Kryteriów: 
 

 - Kryterium 1: cena – 100 pkt 
 
 
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto), otrzyma 100 pkt.  Pozostali 
Wykonawcy odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 

    
        Cena oferty najniższej 
Liczba punktów =    ---------------------------------  x  100 
        Cena oferty badanej  
 

Zgodnie z powyższym wzorem Zamawiający przyznał następującą punktację:  
Oferta 1: otrzymała 91,54 pkt za spełnienie Kryterium 1, 
Oferta 2: otrzymała 100,00 pkt za spełnienie Kryterium 1, 
Oferta 3: otrzymała 93,50 pkt za spełnienie Kryterium 1. 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Numer Oferty Kryterium 1 
Wynik oceny 

ofert 

 
1. 

Oferta 1:  91,51 pkt 91,51% 

 
2. 

Oferta 2:  100,00 pkt 100,00% 

3. Oferta 3: 93,50 pkt 93,50% 
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7. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i uzyskała punktację przedstawioną w tabeli w pkt. 6 w procesie oceny 
przy założonym kryterium. Wydatki projektu zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/EFS/2018/11.01.03 zostaną 
poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego przepisami. 

 

8.  Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 24 232,00 zł brutto, 19 700,80 zł netto na podstawie rozeznania 
rynku. 

   

Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta wykonawcy do realizacji 

usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach projektu objętego zapisami przedmiotowego Zapytania ofer-

towego. 

 
2. Jako Wnioskodawca/Beneficjent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu: 

 

  a)  z  podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), 
  b)  z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy), 

nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta 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; 
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. 

 
 
 
 
 
 
 Dorota Konieczna Goworowska 
 Łukasz Konieczny 
 Marek Konieczny 
 Właściciele 


