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Planta, 17.08.2014  

Protokół z wyboru Wykonawcy 

dot. zapytania ofertowego 9/2014,  

w sprawie wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za dostarczenie rowerów  do 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 31.07.2014 na stronie internetowej www.noclegpodlipa.pl opublikowano  zapytanie 

ofertowe nr  9/2014 dotyczące usług związanej z dostarczenie rowerów  do gospodarstwa 

agroturystycznego  ,, Pod Lipą ,, 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: noclegpodlipa.pl 

oraz wysłane (ze skrzynki pocztowej Zamawiającego: noclegpodlipa@gmail.com) do 3 sklepów 

zajmujących się sprzedażą  sprzętu sportowego .  

 

1. Firma  Handlowo – Usługowa ,, JARDO- SPORT ,,Jarosław  Jasiński  aleja Jana Pawła II  27-400 

Ostrowiec świętokrzyski  

2. Sklep Rowewrowy Jadwiga Łebek, Plac Obrońców  Pokoju 19 

3. Hi- SPORT s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  oś 

Słoneczne 14 

III. Wybór ofert:  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2014 w ustalonym terminie  
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wpłynęły oferty od 3 Wykonawców:  

 

 

1. HI- SPORT s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński oś Słoneczne 14 , 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyskie  

2. Sklep Rowerowy Jadwiga Łebek Plac Obrońców  Pokoju 19 

3. P.P.H.U.>>jerzy<<  Jerzy Nieboras  43-445 DZIĘGIELÓW ul Graniczna 3 

 

 

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 
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Złożone poprawnie  oferty  otrzymały  następująca  liczbę punktów : 

Dostarczenie /sprzedaż/ rowerów  do gospodarstwa  agroturystycznego  „Pod Lipą” , 

1 Sklep Rowerowy Jadwiga Łebek , Plac Obrońców  Pokoju 19,27-500 

Opatów  

100,00 

2 Hi – SPORTs.c.Andrzej  Szymański, Jarosław Jasiński ,27-400 Ostrowiec 

Św.oś Słoneczne 14 

78,12 

 

3 

P.PH.U<<JERZY<<  43-445 DZIĘGIELÓW , ul Graniczna3 79,36 

                                                                  

 

 

Przyjęto do realizacji zamówienia wykonawcę : 

Sklep Rowerowy  Jadwiga Łebek , plac Obrońców Pokoju 19, 27-500 Opatów 

Uzasadnienie  

 Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza, uzyskałaa 

najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.  
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