
Załacznik nr 2 - Wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Należy podać nazwę zadania odnoszącego się do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego:

Zamawiający

(imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta)

1

2

3

Lp

Data

wpłynięcia

Nazwa Adres oferty

Cena Termin Gwarancja

netto w zł. realizacji

1

SOL-TECHNOLOGY-INVESTMENS 

SP. Z.O.O.

ul. Polna 12, 21-509 

Kodeń 26-07-2017 450 000,00      153 93

2 brak    0 0

3 brak     0

1

2

3

1

4

1

5

1

6

60 pkt 60

20 pkt 20

20 pkt 20

Suma łacznie pkt                                                                                                                 100    = ilość pkt

7

8 Załączniki do protokołu

Lp. Załącznik 4

1 1

2 0

3 1

4 1

5 1

6 0

7 0 

9 Osoba sporządzająca protokół 

 

(Beneficjent/ osoba upoważniona)

Wg dołączonego Oświadczenia

Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi oferentami, którzy złożyli oferty

Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania

Kopia umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży

Inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego

…………………………………………………………………………………...……………………………….…

ponieważ usyskła najwyższą ilość pkt 100,00                                         pkt

Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta

Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego

Oferty złożone w odpowiedzi na przesłane przez Beneficjenta zapytanie ofertowe oraz w wyniku odpowiedzi 

na upublicznienie

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru

Wygrała oferta firmy:

SOL-TECHNOLOGY-INVESTMENS SP. Z.O.O.

Gwarancja powyżej 5 lat-ilośc dni

Międzyrzec Podlaski 10-08-2017 r.

miejscowość  i dataCzytelny podpis (imię i nazwisko) osoby sporzadzajacej protokół

Następujace dokumenty stanowią załączniki do protokołu

informacja o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach osobowych i kapitałowych

Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania 

punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena netto

Termin realizacji zamówienia

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

brak

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniuSOL-TECHNOLOGY-INVESTMENS SP. Z.O.O.

brak

brak

Oferty odrzucone Informacja o powodzie  odrzucenia

brak

brak

-                                                                                          

-                                                                                          

Oferty podlegajace dalszej ocenie Ocena punktowa

SOL-TECHNOLOGY-INVESTMENS SP. Z.O.O. 100,00                                                                                  

Dane oferenta odpowiedź na warunki 

udziału w postepowaniu 

i kryteria oceny ofert

26-07-2017 r.

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta wraz z podaniem:

Dane z oferty, które 

 stanowią

budowa elektrowni-pionowej turbiny wiatrowej o mocy 40kW

Mirosław Kulik    /    PHU TIRMET MIROSŁAW KULIK

Informacja o sposobie upublicznienia zaoytania ofertowego przez Beneficjenta

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy

Data upublicznienia zapytania ofertowego 


