Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poznań, 16.02.2017 r.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy B2B-EUROPE.PL Sp. z o.o. Sp. K. poprzez eksport
listew rolkowych i rolek transportowych na wybrane rynki docelowe – w oparciu o Plan Rozwoju
Eksportu” dnia 06.02.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup obrabiarki do metalu –
tokarki.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła następująca oferta:
Lp.

Nazwa oferenta

Data złożenia oferty

1

Stürmer Maszyny sp. z o.o.
ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

14.02.2017 r. godz. 15.50

Przy

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

kierował

się

najbardziej

korzystną

ekonomicznie ofertą oraz w następujący sposób ocenione zostały oferty:
Lp.

Nazwa kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena brutto1

70

2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

30

1. W kryterium 1. „Cena brutto” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów.
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pn=(Cmin/Cn) x 70
- cena minimalna w zbiorze;

- cena oferty badanej;

- ilość punktów przyznana

ofercie
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. W kryterium 2. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” maksymalną liczbę punktów
otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Pozostałe oferty
otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:
Pn= (Tmin/Tn) x 30
- ilość przyznanych punktów;
ofert;

- najkrótszy termin realizacji spośród porównywanych

- czas realizacji badanej oferty (w dniach)

1 Cena brutto jest ceną zakupu przedmiotu zamówienia i nie obejmuje kosztu jego transportu do miejsca dostawy.
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Dnia 16.02.2017 r. dokonana została ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
ocena złożonej oferty.
Lp.

Nazwa oferenta

Liczba uzyskanych punków

1

Stürmer Maszyny sp. z o.o.
ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

100 pkt.

Wykonawcą przedmiotu zamówienia została firma Stürmer Maszyny sp. z o.o. mająca swoją
siedzibę przy ul. Krajowej 13 w Kostrzynie Wielkopolskim (62-025 Kostrzyn Wielkopolski).
Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania wskazane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

