PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ1)

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl W DNIU

09.10.2017
Lp.

OFERENT/DOSTAWCA
/WYKONAWCA
(nazwa, NIP)

SKIEROWANIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

DATA

1.

RYWALRHC sp. z
o.o. w Warszawie
oddział w Lublinie, 09.10.17
20-328 Lublin ul.
Anny Wlentynowicz
18

FORMA
(pismo, e-mail, strona
www)
Strona
bazakonkurencyjnosci.f
unduszeeuropejskie.go
v.pl

RYWALRHC sp. z o.o. w Warszawie oddział w
Lublinie, 20-328 Lublin ul. Anny Walentynowicz
81

1)
2)

ZŁOŻENIE OFERTY

DATA

17.10.17

ZAPROPONOWA
OKRES
NE W OFERCIE WAŻNOŚCI
URZĄDZENIE/
OFERTY
USŁUGA

FORMA
(pismo, e-mail)

e-mail

Stół spawalniczy
3000x1500

30 dni

CENA
(PLN/WALUTA OBCA2))

NETTO

BRUTTO

60 000,00

73 800,00

DODATKOWE
„KOSZTY
UBOCZNE”
(PLN/ WALUTA
OBCA2))

DATA WYBORU:
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
18.10.2017

Oferta spełniała w 100% kryteria oceny

Dotyczy zamówień, których wartość jest większa od 20 tys. PLN.
W przypadku ofert w walucie obcej podać wartość oferty w walucie oraz wartość w PLN przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia wyboru oferty.
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KRYTERIA OCENY
I
WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW

Lp.

70% najniższa cena – 70 pkt.
30 % kompletne wyposażenie wg. kryteriów – 30 pkt.

1.

OFERENT/DOSTAWCA/
WYKONAWCA

PRZYZNANA PUNKTACJA
ZA SPEŁNIENIE PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW

RYWALRHC sp. z o.o. w
Warszawie
oddział
w
Lublinie, 20-328 Lublin ul.
Anny Walentynowicz 18

100 pkt.

Oświadczam, że protokół został sporządzony zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Beneficjenta, w tym wydruku/-ów ze stron internetowych
potwierdzającego/-ych upublicznienie zapytania ofertowego, która zostanie udostępniona do wglądu podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Data sporządzenia protokołu 18.10.2017

Podpis Beneficjenta/Partnera…………………..………
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Oświadczam, iż nie występują powiązania3) pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli oferty a Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta i osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

Podpisy4)…………………………..……………

3)

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia przeprowadzane przez Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do
treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003,
s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4)

Oświadczenie podpisuje beneficjent lub osoba/y upoważniona/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i osoba/y wykonująca/e w imieniu Beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także z realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.
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