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Protokół z wyboru oferty 

W ramach postępowania 1/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: 28 marca 2018 r., godz. 12:00 

 

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) Usługi-Handel-Transport Anna Chmiel:  

• ofertę złożono w dniu 28.03.2018 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: 32 598,76.  

b) OPARKA „DVL” Opara Łukasz:  

• ofertę złożono w dniu 28.03.2018 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: 30 153,93.  

 

5. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.  

 

6. Zgodnie z zapisem w pkt X.1 zapytania ofertowego 1/CnS/2018 postępowanie zostaje 

zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert z powodu braku wystarczających 

środków przewidzianych na realizację zadań w projekcie współpracy "Czas na 

Świętokrzyskie" w stosunku do deklarowanych wartości realizacji zamówienia 

wskazanych przez oferodawców. 

 

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

a) Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,  

b) Sławomir Miechowicz – Doradca ds. zarządzania projektami,  

http://www.lgd-srws.pl/
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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: 03 kwietnia 2018 r. 

 

 


