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Zata^cznik Nr 5 do Zarza,dzenia Mr 394/2015 Rektora Polrtechniki Bialostockiej

Nurner wniosku / post?powania

RO-410.083/300/5/2015 WUTECHNIKABIALOSTOCKA
15-351 Biatystok, ui.Wiejska 45 A

tel. 85 746-90-

Protokot z wyboru wykonawcy zamowie n ia

na podstawie 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 pozniejszymt zmianami)

1. Przedmiotzamowienia:

organizacja seminarium poswi^conego przedstawiefiiu osia^ni^tych rezultatow projektu i mozliwosci badah naukowych, jakie moga^ prowadzone w ramach
nowoutworzonych i zmodemizowanych laboratoriow utworzonych w ramach projektu ,,Rozbudowa i modemizacja infrastruktury naukovto - badawczej
Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna
gospodarka; Dzialania I.3 Wspieranie Innowacji

2. Wartosc szacunkowa zamowienia (kwota netto):

16 260,16 zl

q. 3 848,65 euro, wg kursu euro: 4,2249 zt
kurs EURO zgodnie z aktualnym rozpoiza.dzeniem Prezesa Rady Ministr6w w sprawie Sredniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowiqcego podstaw^ przeliczania wartosci zamowieh publicznych.

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

20 000,00 zt

4, Porownanie ofert:

Nr oferty

1.

Nazwa iadres firmy

Fundacja na rzecz rozwoju
Politechniki Biatostockiej

Cena netto
zamowienia

zt

16 250,00 zl

VAT
23%

3 737,50 zt

Wartosc brutto
zt

19 987, 50 zt

Termin realizacji

10.11.2015

Gwarancja

-

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

Przy wyborze ofert Beneficjent kierowat si? nast^pujqcymi kryteriami

cena cateringu - waga 40 %
dorobek naukowy prelegenta - waga 60 %

Oferta z najnizsz^cena^otrzyma 50 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostana.ocenbne wg nasle.puja.cego wzoru:

C n = C min / C n x 40 pkt.
gdzie:

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

Dorobek naukowy prelegenta zostanie oceniony w nastepujacy sposob:

1. Tytut profesora lub praca na stanowisku profesora za granica. lub w kraju wjednostce zajrnujacej sie badaniem produktow naturalnych:
a. Prof, z doswiadczeniem mi^dzynarodowym- 20 pkt.
b. Prof, z doswiadczeniem krajowym- 5 pkt.

2. Dorobek naukowy w postaci publikacji o zasie^u swiatowym dotycza^cym badaii produktow naturalnych:

a. Powyzej 10 publikacji w czasopismach z Impact Factor-em o zasie.gu mtedzynarodowym 20 pkt.
b. Do 10 publikacji - ticzba punktow rowna liczbie publikacji.

3. Autorstwo patentow dotycza^cych wykorzystania produktow naturalnych:
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a. Za autorstwo lub wspolautorstwo w patentacfi w ilosci powyzej 10-10 pkt.
b. Za autorstwo lub wspotautorstwo do 10 patentow - liczba patentow rowna liczbie punktow.

4. Uczestnictwo w grantach dotycza^cych badah produktow naturalnych:

a. Za uczestnictwo w grantach powyzej 10 -10 pkt.
b. Ponizej liczba punktow r6wna liczbie grantow.

Nroferty

1.

Oferent

Fundacja na rzecz rozwoju
Politechniki Biatostockiej

Liczba punktow za kryterium
cena cateringu

40 pkt.

Liczba punktow za dorobek
naukowy prelegenta

60 pkt.

L^czna liczba punktow

100 pkt.

Uwzgl^dniajac przedtozona_ofert^, do realizacji zamowienia zostala wybrana Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Biatostockiej.

Zatwierd
Prorekfor

data i podpis osoby wnioskujqce} o wybor

Zataczniki:
1. Zapytante ofertowe
2. Oferta

PB

POLITECHNIKABIALOSTOCKA
15-351 Bialystok, ul.Wiejska 45 A

tel. 85 746-90-00
Regon 000001672 NIP 542-020-87-21
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