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Zal^cznik Nr 5 do Zarzadzenia Nr 394/2015 Rektora PolSechniki Biatostockiej

POLITECHN-IKA BIAIOSTOCKA

piecz?cjednostki

Protokot z wyboru wykonawcy zamowien ia

na podstawie art. 4 pkt 8 i 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z pozniejszymizmianami)

1. Przedmiot zarnowienia:

wozek do przewozenia chemikaliow na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Dziatania 1.3 Wspieranie innowacji.

2. Wartosc szacunkowa zarnowienia {kwota netto):

1869,92 zl
tj. 442,60 euro, wg kursu euro: 4,2249 zt

kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministr6w w sprawie sredniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowî cego podstaw^ przeliczania wartosci zamowteh publicznych.

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

2 300,00 zt

4. Porownanieofert:

Nr oferty Nazwa i adres firmy
Cena netto zamowienia

zt
VAT
23%

Wartosc brutto
zt

Termin realizacji Gwarancja

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru (na podstawie przyjetych kryteriow oceny ofert):

Przy wyborze ofert Zamawiajacy b^dzie si^ kierowat nast^puja^cymi kryteriami:
1 cena - waga 80%
2 termin realizacji - waga 20 %

gdzie:

Oferta z najnizsza^cena^otrzyma 80 pkt. w ramach oceny. Pozostale oferty zostana^ocenione wg naste.pujacego wzoru:
C n = C min / C n x 80 pkt.

C min - cena min. wsrod ziozonych ofert
C n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Dodatkowo punktowane b?da^ oferty zawierajace krotszy niz maksymalny okres realizacji zamowienia - max. dodatkowo mozna
uzyskac 20 pkt.

za termin realizacji:
18.11- 20pkt.
19.11-10 pkt.
20.11-0 pkt.
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Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

Nr
oferty

Nazwa iadres firmy Liczba punktow za kryterium ceny Liczba punktow za kryterium termin realizacji

Nr
oferty

Nazwa i adres firmy La.czna liczba punktow

Biorac pod uwage. spelnienie powyzszych kryteriow wyboru przez Oferentow nalezatoby wskazac jako wykonawc? zamowienia: uniewaznione ze wzgl̂ du na
brak ofert
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Zal̂ czniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta
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