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Protokół z wyboru oferty 

W ramach postępowania 2/CnS/2018 

 

1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej 

prowadzącego postępowanie www.lgd-srws.pl  

 

2. Termin składania ofert upłynął w dniu: 10 kwietnia 2018 r., godz. 15:30 

 

3. Kryteria oceny ofert i ich waga punktowa lub procentowa, sposób przyznania 

punktacji za spełnienia kryterium: 

• cena – 70 %  

• rok produkcji pojazdu – 10% 

• wielkość pojazdu – 20% 

 

4. Wykaz złożonych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:  

a) Firma Handlowo Usługowa PAWEX Karbowniczek Paweł:  

• ofertę złożono w dniu 09.04.2018 r.,  

• posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi, 

• znajdująca się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  

• deklarujące realizację zamówienia za cenę brutto zł: 23 573,60.  

 

b) Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Henryk Bęben 

• ofertę złożono w dniu 10.04.2018 r.,  

• posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi,  

• znajdująca się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  

• deklarująca realizację zamówienia za cenę brutto zł: 26 796,20.  

 

5. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.  

 

6. Oferenci otrzymali następującą liczbę punktów.  

a) Firma Handlowo Usługowa PAWEX Karbowniczek Paweł – 100 pkt.:  

b) Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Henryk Bęben – 84,08 pkt. 

 

7. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów i została 

złożona przez Firma Handlowo Usługowa PAWEX Karbowniczek Paweł.  

 

8. Protokół sporządzono w dniu 11.04.2018 r. w obecności:  

http://www.lgd-srws.pl/
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a) Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,  

b) Sławomir Miechowicz – Doradca ds. zarządzania projektami,  

 

7. Do protokołu załączono:  

a) Wydruk strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe 

b) Oferty wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 4,  

 

Osoba sporządzająca protokół: Sławomir Miechowicz 

Data sporządzenia protokołu: 11 kwietnia 2018 r. 

 

 


