
Wyb6r WykonawcY
08.08.2017 na

Bodzan6w. 14.09.2Q17 r,

PROTOKOI,
w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia

Centrum NumerYczne CNC - 5 osiowe

w ramach realizacji Projektu

,,WdroZeni eprzezhrmg FAINNER znaczqcychinnowacji produktowychorazprocesowych

bgd4cych rvynikiem prac badaw czo -rozw ojowych"

Projekt realizowanY jest w ramach

Regionalnego Programu opericyjnego wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020
- III oS priorytetowa Przedsigbiorcza Malopolska

Dzia\anie 3.4.4 Dotacie dla MSP



wynikiem prac

il.

Ilr.

Zaovtanie ofertowe zam6wienia Clentrum Numerycznego CNC - 5 osiowego w ramach

projektu ,,Wdro2enie zez ftrmg FAINNER znaczealch innowacji produktowych oraz procesowych

j owych" zostalo upublicznione dnia 08.08.20 17 t. poptzez:

ieszczenie zapT4ania ofertowego na stronie internetowej Zamawiajqcego:

:llfairner.pU
ie zapytania oferto'wego do czterech potencjalnych Wykonawc6w.

ofertowe zostalo wyslane do nastgpuj4cych potencj alnych Wykonawc6w:

I. INFORMA O SPOSOBIE IIT'UBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

a)

b)

FERT, KTORE TVPLYN4LY
E WRAZ ZE WSKAZANIEM

Fufldusze
Eurapejskie
Progrdm Sagiona{nf

Unia EuropeJska
Europejski Fundtrr

froz${,jri R6gioEalDFg6

realizacji
bgd4cych

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
DATY WPI,YNIECIA OFERTY DO

WYKAZ
OFERTO
ZAIMA 4CEGO

TNFO A O SPEI-NIENIU WARUNKOW PNZNZ WYKONAWCOW

Oferla zostala zlo^onawnz z zal4cznlkietn, ktorego wz6r
stanorvil zalqcznik do Zqpytania ofertowego z dnia
08 08.2017 r. Ofefia jest kompletna

Warunek spelniony.

Oferta zostala zlozona wraz zzal1cznikiem, kt6rego wz6r
stanowil zalqcznik do Zapytania ofertowego z dnia
08.08.2017 r. Oferta



rv.

Fundusze
firropejskie
Pro tsgioFetrv

- jezeli
- jezali

Unia Europejska
Euro+eisfti Fundusr

tlou tul,ju flegloFalh€9o

PRZYZNA AI\IIA PUNKTACJI POSZCZEGOLNYM WYKONAWCOM ZA

DANEGO KRYTERIUM

INFORMA A O WAGACII PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH
rCH DO POSZCZEGOLNYCH KRYTERIOW OCNNY I SPOSOBIEP

t.
- iezeli
otrzymuje 0

jest najkorzystniejsza pod k4tem ceny lub r6wna sig ofercie najkorzystniejszej -- jezeli

otrzymuje liczbg punkt6vt

- jeZeli wszy oferly s4 r6wne - wszystkie otrzymuj4 maksymaln4 liczbg punkt6w

- jezeli oferta jest ofen4 poSrerJniA -jej wartoSi punktowa obliczana jest w spos6b nastgpuj4cy:

w:( )*60 pkt

W - liczba przyznanaofercie w kryterium cena

Cmin- cena zaoferow ana w zlolonych ofertach

Cx - cena nianej oferty

2. Pr ie punktacji w kryt.erium ,,Termfui wykonania zam6wienia":

korzysrlna lub r6wna sig ofercie najmniej korzystnej pod k4tem ceny -- jezeli o w jest najmniej

otrzymuje 0

- jeZeli ofe jest najkorzysbriejsza pod k4tem okresu realizacji lub r6wna sig ofercie najkorzystniejszej

- otrzymuJe liczbg punkt6w

ie oferly s4 r6*ne - wszystkie otrzymuj4 maksymaln4 liczbg punkt6w

ofertajest ofert4 poSredniq -jej wartosd punktowa obliczanajest w spos6b nastgpuj4cy:

W: (Tmi )*40 pkt

W - liczba

Tmin - naj

pr zy z\ana o ferc ie w kryterium terminie r e alizacji

termin realizacji zadeklarowany w zlcZonych ofertach

Tx - termin izacji zadeldarowany w ocenianej ofercie

/anie punktacji w kryterium ,,Cena przedmiotu zam6wienia":
w jesf najmniej korzystna lub r6wna sig ofercie najmniej korzystnej pod k4tem ceny -

Zaprop onow ana nainizsza
cena netto zam6wienia

Cena przedmiotu
zam6wienia

Przedstawiony najkr6tszY
termin realizacii

zam6wienia

Termin wykonania
zam6wienia



Wynik postgpowania

Ze wzglgdu na zakres czynno6ci niezbqdnyctr

Zamawiaj4cy posiada potrzebg zaaunga2owania

wykonawcg zam6wierria bgd4cego przedmiotem

zostala wybrana Firma: Ravelli S.R.L

Unia EuroPejska
fiur0ge.jski FrBdlsr

RoavrrjB Rsgiohstrlsgt

do wykonania w ramach realizacji projektu

1 zleceniobiorcy. W zwi4zku z Wm, na

Zapytania ofertowego z dnia 08.08'2017 r.

Oferent

L Ravelli S.R.L

155 240,00 EUR (kurs

08.09.2017)
60 Pkt.

l6 tygodni
40 pkt.

100

2
BRETON

Polska

260 000,00 ELR (kurs
08,09.2017)
35,82 Pk.t.

l6 tygodni
40 pkt.

75,82

3

KAPTTALOWYCIH ZAMAWTA.IACEGO Z OFERENTAMT

zantawiaj4cy nie posiada powi4zafi osobowych lub kapitatowych z nastgpuj4cymi oferentami:

Ravelli s.n.r,. eREroN Polska, Machplus Rotrert walc: ak, Teknika s.A.

Przezpowiqzaniakapitatowe lub oiobowe rozumie sig aj4cym

lub osobami upowaZnionymi do zact4gartia zobowi4z :::i1
:zynno6ci zw zenlem

i,i*x,llfl lii*xd.Ttrf :l,11ii'"1iro*":,
b) posiadaniu co najmniej 1'0 ?'o :udzial6w lub akcji,

c) pelnieniu funkcji cz:lonka organu ntdzorczego lub zarz4dzaj4cego, prokurenta, pelnomocnika,

d) pozostawaniu w .,nvi4zku malze'iskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieristwa dmgiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY WRAZ ZIJZASADNIENIEM WYBORU

W odpowie dzi na zapytanie ofertowe ;z dnia 08.08.2017 r. wptyngty dwie oferty, od nastgpuj4cych

V. INFORMACJA DOTYCZ-4Cr\ BRAKU POWTAZAN OSOBOWYCH LUB

Oferent6w: Ravelli S.R.L, BRETON Polrika

Z\ohone oferty spelniaj4 u'szystkie warunki

ofertowym z dnra 08.08.2017 r'
udziaiu w postgpowaniu okreslone w zap)'taniu

zAL4CZNrIil DO PROTOKO:I U

1. Zapytanie ofertowe 2 dnia 08.08.20 1 7 r. wraz z zal4cznikiem

VII.



Rrndusre
Europelskle
PragclrE REg$o

Podpis Zamawiaj4cego -
06&t72{7{

Unia &uropejskn
Europejski futlditsx

noz$'djL, Regle6&Lft egs

Potwierdzenie publikacji Zapytania ofertowego z dnia 08.08.2017 r. na stronte

intern etowej Zamaw iai 4c e go

Potwierdzenie wyslania Zapytania ofertowego z dnia 08,08.2017 r. do 3 potencjalnych

Wykonawc6w
oferty zloaone w odpowiedzinazapytanie ofertowe zdnia 08,08.2017 r.

Oswiadczenia o braku powi4zan Zamawiaj4cego z potencjalnymi Wykonawcami,

zldryli ofertg
Potwierdzenie publikacji wynik6w Zapylania ofertowego z dnia 08.08.20i7 r' na

internetowej Zamaw iai 4c e go

Potwierdzenie wyslania informacji dotycz4cej wynik6w Zapytania ofertowego z dnia

08.08.2017 r. do Oferenta

Data sporz4dzenia protokotu : I 4.09 .2017 t'

2.

3.

4.

5.

6.

1

ktSrzy

stronie


