PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY do Zapytania ofertowego 2/S/2018
z dnia 14.06.2018 r.
Zamówienie „Realizacja robót budowalnych dla projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych
dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywoływania personelu medycznego przez Schima
sp. z o.o. we Wrocławiu”

I. Zamawiający
Schima sp. z o.o.
Ul. Kościelna 6, 52-314 Wrocław
NIP: 897580085, REGON: 931876651
Telefon: 71 339 89 15, 502 480 224
e-mail: przetargi@schima.pl
strona internetowa: www.schima.pl
II. Skład komisji oceniającej
Wybór przeprowadziła komisja w składzie:
• Anna Schima
• Krzysztof Schima
III. Przedmiot zamówienia oraz zgłoszone oferty
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji robót budowalnych (kod CPV 45214600-6 Roboty
budowalne w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych) dla projektu Budowa hali produkcyjnej oraz
zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywoływania personelu
medycznego przez Schima sp. z o.o. we Wrocławiu.
IV. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118672 oraz na stronie internetowej
Zamawiającego (www.schima.pl).
V. Tryb postępowania
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która
obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Funduszu Europejskich, które z mocy obowiązujących przepisów
prawa nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. przed przeprowadzeniem
konkursu dokonano szacowania wartości zamówienia, z którego wynikło, że Zamawiający powinien wybrać
Wykonawcę stosując zasadę konkurencyjności.

VI. Miejsce i termin składania ofert
Formularz Oferty wraz z załącznikami (zał. 1) oraz wraz z oświadczeniem o braku powiązań (zał. 2) powinny być
przesłane w formie podpisanego skanu dokumentu do dnia 29.06.2018 do godz. 12.00

na adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu: przetargi@schima.pl , lub też dostarczona pocztą, kurierem
(decyduje data wpłynięcia oferty do Biura Zamawiającego) lub też dostarczona osobiście na
adres: Schima sp. z o.o. ul. Kościelna 6, 52-314 Wrocław, Polska. Otwarcie ofert odbyło się 29 czerwca 2018. o godz.
14.00 w siedzibie Zamawiającego.
VII. Oferty
1. Łącznie na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 ważne oferty.
2. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym zostały złożone 2 oferty:
Oferta nr 1 :
Gut Budownictwo sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 116/118, 53-333 Wrocław
Oferta nr 2 :
Przedsiębiorstwo budownictwa i usług „Budrem” sp. z o.o., ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław
3. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 oferentów.
4. Wykonawcy wykluczeni
Nie dotyczy
5. Ocena ofert
Nazwa oferenta

Czy oferent spełnia kryteria Uzyskana liczba punktów
ubiegania się o zamówienie za poszczególne kryteria
(100 % )
Tak/Nie

Gut Budownictwo sp. z o.o.,
ul. Powstańców Śląskich
116/118, 53-333 Wrocław

TAK
•
• Cena netto: 45,75
•
• Gwarancja: 13,33
•
• Termin realizacji:
15,38
SUMA: 74,28

Przedsiębiorstwo
budownictwa i usług
„Budrem” sp. z o.o., ul.
Ślężna 146-148, 53-111
Wrocław

TAK
•
•
•
20

• Cena netto: 60
• Gwarancja: 20
• Termin realizacji:

SUMA: 100
`

Uzasadnienie:
Na zapytanie ofertowe wpłynęły ważne 2 oferty. Firmy Gut Budownictwo sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo
budownictwa i usług „Budrem” złożyły wyczerpujące oferty.
Oferta Budrem osiągnęła najwyższą ilość punktów. Oferent spełnił wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu
ofertowym. Oferent nie jest powiązany w żaden sposób z zamawiającym.
29 czerwca 2018 r.

1. ……………………………………………………………..przewodniczący komisji

2. ……………………………………………………………..członek komisji

