Protokół z otwarcia ofert
w ramach postępowania nr 10/PSLGD/KSOW/2017
1.

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej:
a) prowadzącego postępowanie www.lgd-srws.pl, zakładka „Zapytania”
b) www.portalogloszen.arimr.gov.pl – ID ogłoszenia 15/10/08/2017
oraz na tablicy ogłoszeń w biurze prowadzącego postępowanie.

2.

Wykaz złożonych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
a) P.H.U. Kolbi s.c. Grażyna i Ireneusz Szumowscy
• ofertę złożono w dniu 17.08.2017 r.,
• prowadząca działalność gastronomiczną i hotelarską w oparciu o własny obiekt,
• posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponująca osobami zdolnymi do wykonania zlecenia,
• znajdująca się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
• deklarująca realizację zamówienia za cenę brutto:14 560,00 zł,
• proponująca następujące nieodpłatne atrakcje: sauna barowa.
b) APEXLAND Marek Adamczyk
• ofertę złożono w dniu 17.08.2017 r.,
• prowadząca działalność gastronomiczną i hotelarską w oparciu o własny obiekt,
• posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponująca osobami zdolnymi do wykonania zlecenia,
• znajdująca się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
• deklarująca realizację zamówienia za cenę brutto: 26 208,00 zł,
• proponująca następujące nieodpłatne atrakcje: basen, sauna sucha, sauna parowa,
jacuzzi, bar

3.

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 4.1
Zaproszenia do składania ofert.

4.

Oferenci otrzymali następującą liczbę punktów
P.H.U. Kolbi s.c. Grażyna i Ireneusz Szumowscy
• Cena – 80 pkt.
• Atrakcyjność oferty – 20 pkt.
• Razem – 100 pkt.

5.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, złożoną
przez P.H.U. Kolbi s.c. Grażyna i Ireneusz Szumowscy

6.

Wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia
a) Oferta APEXLAND Marek Adamczyk. została odrzucona. Zamawiający zgodnie
z Zestawieniem rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do umowy nr 023/2017
zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na realizację
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zamówienia mógł przeznaczyć nie więcej niż 20 681,70 zł. Zgodnie z zapisem pkt. 4.2
lit. b) Zaproszenia do składania ofert Zamawiający zastrzegł prawo do wykluczenia
ofert przewyższających kwotę, o której mowa powyżej.
7.

Protokół sporządzono w dniu 21.08..2017 r. w obecności pracowników prowadzącego
postępowanie – Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej:
a) Piotr Sadłocha – Dyrektor biura,
b) Beata Styczeń – Starszy specjalista ds. zarządzania projektami.

8.

Do protokołu załączono:
a) oferty, o których mowa w pkt. 2,
b) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z podmiotami, które
złożyły oferty,
c) oświadczenie biorącego udział w czynnościach związanych z postępowaniem oraz
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o braku
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.

Piotr Sadłocha

Beata Styczeń

Dyrektor biura

Starszy specjalista
ds. zarządzania projektami

Łagów, dn. 21.08.2017 r.
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Łagów, dn. 21 sierpnia 2017 r.
Oferent:
P.H.U. Kolbi s.c. Grażyna i Ireneusz Szumowscy
Ul. Wojska Polskiego 3
18-500 Kolno
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Dotyczy:
Zamówienia na Organizację pobytu grupy szkoleniowej zgodnie z zaproszeniem do
składania ofert w ramach postępowania nr 10/PSLGD/KSOW/2017 wynikającego z realizacji
umowy nr 023/2017 zawartej przez Zamawiającego z Fundacją Programów Pomocy dla
Rolnictwa informuję, że:
Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z oferentem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Łagów, dn. 21 sierpnia 2017 r.
Oferent:
APEXLAND Marek Adamczyk
Ul. Kromerowa 28
11-10 Barczewo
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Dotyczy:
Zamówienia na Organizację pobytu grupy szkoleniowej zgodnie z zaproszeniem do
składania ofert w ramach postępowania nr 10/PSLGD/KSOW/2017 wynikającego z realizacji
umowy nr 023/2017 zawartej przez Zamawiającego z Fundacją Programów Pomocy dla
Rolnictwa informuję, że:
Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z oferentem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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:
e) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
f) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
g) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
h) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Łagów, dn. 21 sierpnia 2017 r.
OŚWIADCZENIE
kierownika
zamawiającego/pracownika
zamawiającego,
któremu
kierownik
zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji
przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia*
Imię (imiona) ....................................................................................................
Nazwisko

....................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
1)
nie ubiegam się o udzielenie 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.
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