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Projekt pt. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy 
przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 

działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 
poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 

 
 
 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 

Chełm, dn.30.05.2018 r. 
(miejscowość, dnia) 

 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

CPV: 45331211-8: Instalowanie wentylacji 
 
Instalacja specjalistycznego systemu wentylacji spawalni. System wentylacji zainstalowany będzie 
w spawalni (budynek 5 - Budynek produkcji mechanicznej), aby możliwe było spawanie blach 
powlekanych i aluminiowych, z których wykonuje się elementy konstrukcyjne rozdzielnic 
przedziałowych SN o wysokich parametrach prądowych. Obowiązek instalacji systemu wentylacji w 
miejscach gdzie wykonywane jest spawanie aluminium wynika z obowiązujących przepisów BHP (w 
czasie spawania blach powlekanych i aluminium powstają gazy które mogą być szkodliwe i należy je 
odprowadzać). 
 
Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej, zapoznania się z warunkami wykonania zadania. 
 

 
 

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Upublicznienie zapytania ofertowego na stronie baza konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1110982 
 
2. Upublicznienie zapytania na stronie: 
http://www.haberenergia.pl/index.php/przetargi-unijne 
 
 

3. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

L.p. Nazwa oferenta 
Data wpływu oferty 
do Zamawiającego 

Uwagi/ 
Uzasadnienie 

1 

Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. 
ul. Polna 140B 
87-100 Toruń 

NIP: 8791009035 

28.05.2018 
Oferta 

kompletna 

 

4. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1110982
http://www.haberenergia.pl/index.php/przetargi-unijne
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Wykonawca dołączył do oferty: 

a) oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych, 
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla 

realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego, 
c) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

d) aktualny wydruk z CEIDG Oferenta mający moc zaświadczenia o wpisie albo wydruk 
informacji z Rejestru Przedsiębiorców KRS Oferenta odpowiadający odpisowi aktualnemu, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 
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L.p. Nazwa załącznika 

NAZWA OFERENTA 

Platforma 
Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. 

ul. Polna 140B 
87-100 Toruń 

NIP: 8791009035 

Spełnia Nie spełnia 

1 Formularz ofertowy X  

2 Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych X  

3 
Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia 

będącego przedmiotem zapytania ofertowego 
X  

4 
Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
X  

5 
Aktualny wydruk z CEIDG Oferenta mający moc zaświadczenia o wpisie albo wydruk informacji z Rejestru 

Przedsiębiorców KRS Oferenta odpowiadający odpisowi aktualnemu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji 

X  

6 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

X  

7 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

X  
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upływem terminu składania ofert 

 
1. Oferta: Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, NIP: 8791009035 

Oferta kompletna, zawiera wszystkie wymagane załączniki. Oferta skierowana została do oceny merytorycznej.
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5. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Oferty zostały ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie 
podlegały wszystkie elementy łącznie. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegały 
ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80% 
b) Okres gwarancji: 20% 

 
4.Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
Punkty za kryterium „cena netto za wykonanie zamówienia” - zostaną obliczone według 
następującego wzoru: 
 

Cena netto oferty najtańszej 
x 80 = _______ pkt 

Cena netto oferty badanej 
 
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
 
b) Punkty za kryterium: „okres gwarancji” - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją 
w tabeli: 
 

Liczba punktów Okres gwarancji 

0 do 12 miesięcy włącznie 

10 
Powyżej 12 miesięcy i do 24 miesięcy 

włącznie 

20 Powyżej 24 miesięcy 

 
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100. 
 
d) Łączną liczbę uzyskanych punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) oraz b).
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6. LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH OFERENTÓW: 

Nazwa oferenta 

Max. ilość 
pkt. 

możliwych do 
uzyskania 

Max. ilość pkt. 
możliwych do 
uzyskania za 

kryterium cena 
netto za wykonanie 

zamówienia 

Cena netto za 
wykonanie 

zamówienia 

Ilość pkt. 
uzyskanych za 
kryterium cena 

netto za 
wykonanie 

zamówienia 

Max. ilość pkt. 
możliwych do 
uzyskania za 

kryterium okres 
gwarancji 

Okres 
gwarancji 

Ilość pkt. 
uzyskanych za 

kryterium 
okres 

gwarancji 

Suma 
punktów 

uzyskanych 
przez oferenta 

Platforma 
Filtrowentylacyjna 

Sp. z o.o. 
ul. Polna 140B 
87-100 Toruń 

NIP: 8791009035 

100 80 85 000,00 zł 80 20 
Do 12 

miesięcy 
włącznie 

0 80 
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7. WSKAZANIE WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z UZASADNIENIEM 

 

Zamawiający wybrał Wykonawcę, który spełnił warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu, 
dołączył wszystkie wymagane załączniki oraz uzyskał łącznie największą liczbę punktów za kryteria: 
cena, okres gwarancji, referencje. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
uzyskała największą liczbą punktów spośród wszystkich złożonych ofert. 

NAZWA OFERENTA: 
 
Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. 
ul. Polna 140B 
87-100 Toruń 
NIP: 8791009035 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW: 80 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano 

 
Załączniki: 

1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, 
2. Złożone oferty, 
1. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane 

przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert. 

 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 
(podpis, pieczęć Zamawiającego) 

 


