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Protokol z wyboru wykonawcy zamowienia

na podstawie art. 4 pkt 8 i8austawyzdnia29stycznia2004 r. Prawo zamowieh publicznych {tekstjednolity Dz. U.Z2013 poz. 907 z pozniejszymizrmanami}

1. Przedmiotzamowisnia:

specjalistyczny wosk do mocowania miniaturowych czujnikow trojosiowych na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne

centrum dydaktyczno-badawcze aiternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszcze.dnego i ochrony srodowiska Politechniki

Biatostockiej.

2. Wartosc szacunkowa zamowienia (kwota netto):

64,00 zt

tj. 15,15 euro, wg kursu euro: 4,2249
kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporza,dzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie sredniego kursu ztotego w stosunku do euro slanowi^cego podstaw?

przeliczania wartosci zamowien publicznych.

3. Kwota przeznaczona na realizacje zamowienia (kwota brutto z wniosku):

4. Porownanie ofert:

Cz^sc 1.

Nr oferty

1.

Nazwaiadresfirmy

Rafat Koziot Prokurent, ul. Lublaiiska 34,
3 1476 Krakow

Cena netto
zamowienia

zt

200,00

VAT
23%

46,00

Wartosc brutto
zt

246,00

okres gwarancji

14dni

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru (na podstawie przyj§tych kryteriow oceny ofert):

Przy wyborze ofert Beneficjent kierowat sie. nast^puja,cymi kryteriami:

1 kryterium: cena - waga 90%

2 kryterium: czas realizacji - waga 10 %

Oferta z najnizszg cena_ otrzymata 90 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostaty ocenione wg naste,puja,cego wzoru:

C n = c min /en x 90 pkt.

gdzie:

c min - cena min. wsrod ztozonych ofert

c n-cena zaproponowana przez Oferenta n
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Kryterium czas realizacji:

-14dni-0 pkt.

-7dni-5pkt.

-5dni-10pkt.

W zwia_zku z wptyni^ciem tylko jednej oferty, zamowienie zostanie udzielone firmie Rafat Koziot Prokurent, ul. Lublariska 34, 31-476

Krakow. Firma otrzymaJa 90 pkt, przedstawiajqc oferty na l^czn^ kwote, 246,00 zt brutto.
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