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Protok6t z wyboru wykonawcy zarnowien ia

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z pozniejszymi zmianami)

1. Przedmiot zamdwienia:

wyposazenie podstawowe 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 Dzialania 1.3 Wspieranie innowacji.

2. Wartosc szacunkowa zamdwienia (kwota netto):

14 325,20 zl
q. 3 390,66 euro, wgkursu euro: 4,2249 zl

kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporzajjzeniem Prezesa Rady Ministr6w w sprawie sredniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowiacego podstaw^ przeliczania warto&i zamdwieh publicznych.

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

17 600,00 zl

4. Porownanie ofert:

Nr oferty Nazwa i adres finny Cena netto zamdwienia
zt

VAT
23%

Wartosc brutto
zt

Terrain realizacji Gwarancja

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru (na podstawie przyj^tych Kryteriow oceny ofert):

Przy wyborze ofert Zamawiajacy b^dzie sî  kierowat nast?pujavcymi kryteriami:
1 cena - waga 80 %
2 termin realizacji - waga 20 %

gdzie:

Oferta z najnizszavcenaiotrzyma 80 pkt. w ramach oceny. Pozostale oferty zostana^ocenione wg nast?pujavcego wzoru:
C n = C min / C n x 80 pkt.

C min - cena min. wsrod ztozonych 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.

Projekt wsp6ffinansowany ze Srodktiw Eumpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz $rodk6w budzetu pafistwa w ramach
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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 tarmin realizacji

Nr
oferty

Nazwa i adres firmy
Lqczna liczba punktow

Biorac pod uwage spetnienie powyzszych kryieriow wyboru przez Oferentow nalezatoby wskazac jako wykonawc? zamowienia: uniewaznione ze wzgl^du na
brak ofert ^

.•<c;rutiowa i modeinizaqa infra itn.kti^iy naiikowo-badswcjet
<i Biaio^ocktej1 Zatwierdzam wybor wykonawcy

PO Rc/iwoj Polski Wschodniej
00-20-019/12-00

V
"•"-.--v": •• •.-•;-: flW«a /w. Eugeniusz Skiewicz, prof. nzw.

data i podpis osoby wmoskuftce] o wybor data i podpis osoby umocowanei

Prorektor iklfozwoi/i WsplZafaczniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta
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