Planta, 5.04.2014
Protokół z wyboru Wykonawcy
dot. zapytania ofertowego 1/2014,
w sprawie wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za zakup materiałów budowlanych do budowy
pomieszczenia gospodarczego na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Lipą” w związku
z realizacją projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarstwa
agroturystycznego ,,Pod Lipą” poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz podwyższenie
standardu świadczonych usług – modernizacja budynku noclegowego, zakup sprzętów
rekreacyjnych oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego” w ramach dotacji pochodzącej z
programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w
ramach Szwajcarskiego programu współpracy nowymi krajami Unii Europejskiej.
I. Zamawiający:
Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Pod Lipą” Czub Sylwester,
Planta 28, 27-570 Iwaniska,
II. Przedmiot zamówienia
W dniu 29.03.2014 na stronie internetowej www.noclegpodlipa.pl opublikowano zapytanie
ofertowe nr 1/2014 dotyczące dostarczenia materiałów budowlanych dot. budowy pomieszczenia
gospodarczego 25m2 :











tarcica sosnowa na pomieszczenie 25m2 ,
płyty OSB
folia dachowa
gont papowy
rynny,
rury,
kolanka,
uchwyt rynny,
denko, złączka, lej

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: noclegpodlipa.pl
oraz wysłane (ze skrzynki pocztowej Zamawiającego: noclegpodlipa@gmail.com) do 3 firm
budowlanych:
1. Materiały Budowlane „IWAN S.C.” Marcin Dudek, Wiktor Szmid
Skowierzyn 249, 37-415 Zaleszany
2. PROF-BUD Profesjonalne Budownictwo, Szymon Mierzawa,
Trześń, ul. Strażacka24,39-432 Gorzyce
3. Firma Remontowo – Budowlana „LECH” Leszek Ciźla ,
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Dobrocice 1, 27-612 Wilczyce,
III. Wybór ofert:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2014 w ustalonym terminie
wpłynęły oferty od 3 Wykonawców:
1. Materiały Budowlane „IWAN S.C.” Marcin Dudek, Wiktor Szmid
Skowierzyn 249, 37-415 Zaleszany
2. PROF-BUD Profesjonalne Budownictwo, Szymon Mierzawa,
Trześń, ul. Strażacka24,39-432 Gorzyce
3. Firma Remontowo – Budowlana „LECH” Leszek Ciźla ,
Dobrocice 1, 27-612 Wilczyce,
Każdy z oferentów złożył 1 ofertę.
W trakcie oceny formalnej ofert stwierdzono, że:
 Oferty zostały złożone w ustalonym terminie,
 Oferty spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym
dlatego zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Złożone poprawnie oferty oceniano na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów według
przyjętych kryteriów:
Maksymalna liczba punktów za spełnienie przez Wykonawcę kryteriów wynosi 100 punktów(100
pkt= 100%)
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena:
1. Cena za wykonanie usługi -100%
Punkty za kryterium ,,cena’’ obliczone były wg wzoru:
Cena oferty najniższej
x100= liczba punktów
Cena oferty badanej
Złożone poprawnie oferty otrzymały następująca liczbę punktów :
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ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Materiały budowlane ,,IWAN SC” Marcin Dudek, Wiktor Szmid,
Skowierzyn 249,37-415 Zaleszany

100,00
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PROF-BUD Profesjonalne Budownictwo, Szymon Mierzawa, Trześń ul.
Strażacka24,39-432 Gorzyce

93,88

Firma Remontowo – Budowlana ..LECH” Leszek Ciźla, Dobrocice 1, 27612 Wilczyce

80,22
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