
 
 

 

 

 

               Przerąb, dn.18.06.2020 r. 

 
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W RAMACH 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

Dotyczy projektu realizowanego w ramach 

II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 

2014 – 2020: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE 

KONKURENCYJNOŚCI MŚP,  

PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 

 
Tytuł projektu: 

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie degradacji gleby w oparciu o 
wyniki prac badawczo-rozwojowych” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

"LANDSTAL" BARTNIK, WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 
Przerąb 15 
97-515 Masłowice 
NIP: 7722412833 
REGON: 367114140 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do zarządzania 
projektowaniem i produkcją, w ilości 1 licencji. 

 
III. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dn. 10.06.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
rozesłane do potencjalnych dostawców. 
 
Na zapytanie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzieli następujący oferenci: 
 

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Uwagi 

1. 

 
Premium Solutions Polska sp. z o.o. 

sp. k. 

ul. Łopuszańska 32 
02-220 Warszawa 

Oferta wpłynęła w dn. 
16.06.2020 r. 

2. 
SOLIDEXPERT POLSKA sp. z o.o. 

sp. k.  
ul. G. Zapolskiej 44 

30-126 Kraków 
Oferta wpłynęła w dn. 

16.06.2020 r. 

 

Termin składania ofert upłynął 17.06.2020, po czym nastąpiło ich porównanie. Miało ono miejsce w siedzibie 

firmy "LANDSTAL" BARTNIK, WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Przerąb 15, 97-515 Masłowice 

 

W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie wpłynęły dwie oferty, które zostały złożone w terminie. Dwie złożone 

oferty uznaje się za poprawne pod względem formalnym – przedstawiają przedmiot oferty odpowiadający na 

przedmiot zamówienia oraz zawierają informacje wymagane przez Zamawiającego, które zostały określone w 

zapytaniu ofertowym. Poprzez uzyskanie poprawności formalnej, przedłożone dwie oferty zostały poddane 

dalszej ocenie punktowej. 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert: 
 



 
 

 

 

 

Lp Nazwa oferenta Cena netto Ilość punktów  

Suma 

otrzymanych 

punktów 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
Premium Solutions Polska sp. z o.o. sp. k. 

ul. Łopuszańska 32 
02-220 Warszawa 

7 700,00 EUR 
34 291,18 PLN 

57,68 57,68 - 

2 
SOLIDEXPERT POLSKA sp. z o.o. sp. k.  

ul. G. Zapolskiej 44 
30-126 Kraków 

19 778,87 PLN 100,00 100,00 - 

* Tabela nr 117/A/NBP/2020 z dnia 2020-06-18 1PLN= 4,4534 EUR 
 

Ocena ofert została dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium Punktacja  Sposób przyznawania punktacji/oceny 

1 
Cena łączna oferty 

(PLN netto) 

Punktacja:  
od 0 do 100 

pkt. 
 
 

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska 
największą liczbę punktów w tym kryterium. 

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu 
stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny 

badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych 
poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku 

przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100. 
K cena = (C min / C bof) x 100 

C min - cena w ofercie z najniższą ceną, 
C bof - ceny badanej oferty 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, 
wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki 
według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 100. 

 
 

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:  

Oferta firmy SOLIDEXPERT POLSKA sp. z o.o. sp. k. 

 

Uzasadnienie:  

Ww. oferta uzyskała większą liczbę punktów (100,00) na podstawie określonego w zapytaniu ofertowym 

kryterium wyboru. Zaproponowane warunki handlowe zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Stąd też 

omawiane postępowanie zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

Przerąb, dn. 18.06.2020 r..………………………………………………….. 

 

Załączniki: 

1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego 

2. Złożone oferty 

3. Oświadczenia o braku powiązań w wykonawcami, którzy złożyli ofertę. 

 

 


