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Załącznik do protokołu o udzielenie Zamówienia

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego: NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE
STOISKA TARGOWEGO w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU

ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R"
Osi I „Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014

-

2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, Kod CPV 79342200-5

-

usługi w zakresie promocji

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
oraz zestawienie ofert i przyznana im punktacja

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego w dniu 5 marca 2020 r., w bazie
konkurencyjności pod numerem 1237055 oraz na stronach Zamawiającego http:Ilbip.tu.kielce.pl/dz/zapytaniaofertowe!, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

Piotr Kolanko Synapsa Studio, ul. Kolejowa l0a, 38-200 Jasło
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano)

za cenę brutto 24.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr).

Uzasadnienie wyboru
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu.
Wybrana oferta jest jedyną ważnie złożoną ofertą jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlega
odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu
ofertowym.
Uzyskane punkty: 100 punktów, W tym:
cena brutto: 24.000,00 zł

-

80% co odpowiada 80 pkt (max.).

termin realizacji: 21 dni od dnia zawarcia umowy-20 % co odpowiada 20 pkt (max.).
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upublicznione w sposób wskazany
w Zapytaniu ofertowym.
Wzywa się Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy
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WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM
W ZASTOSOWANYCH KRYTERIACH OCENY OFERT

Liczba punktów
Nr
oferty
(wg daty
godziny

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy,

w kerium 1
Cena ofe

bruUo"

Liczba punktów

Łączna

w kerium 2

liczba

Termin

punktów

realizacji"

jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców

wpływu)
Green Expo Dariusz Zielonka
ul. Nad Wizną 5
25-218 Kielce
Piotr Kolanko Synapsa Studio
2.

80

ul. Kolejowa l0a

100

20

38-200 Jasło

Zamawiający informuje, że oferta nr 1 Green Expo Dariusz Zielonka została odrzucona. Oferent nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie dołączył wraz z ofertą, ani nie uzupełnił na wezwanie
Zamawiającego wymaganych dokumentów tj.: wykazu zrealizowanych usług i referencji (punkt IV. zapytania
ofertowego) oraz opisu systemowego i funkcjonalnego stoiska (punkt IV. a. i b. formularza ofertowo

-

cenowego).

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia przez
Wykonawców na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: asobolewskitu.kielce.pl .

KIEROWNIK
projektu CENW1S
ńska, prof. Pśk
(podpis osoby uprawninej do reprezentacji Zawiającego)
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