
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZAMÓWIENIA NA
DOSTAWĘ KOMPRESORA ŚRUBOWEGO W RAMACH PROJETU WSPÓŁFINASOWANEGO Z
DZIAŁANIA 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

1. Zamawiający

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY K&R PROFIL  
Tokarnia 183, 26-060 Chęciny  

 (pełna nazwa zamawiającego)

2. Zamówienie realizowane w ramach: 

projektu pt. 
„WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.H.U. K&R PROFIL S.C. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII PRODUKCJI NOWYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA BUDOWNICTWA 
ENERGOOSZCZĘDNEGO” 

o numerze umowy finansowej nr 
RPSW.02.05.00-26-0607/16-00  

3. Termin realizacji zamówienia

Nie później 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia:

1) Kompresor  śrubowy  —  1  sztuka  (CPV:  42123100-8),  o  następujących
parametrach technicznych:

L. p. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry techniczne
1. Napięcie zasilania 400 wolt, 50 Hz
2. Moc silnika 5.5 kW / 7.5 KM
3. Ciśnienie znamionowe 9 bar 
4. Liczba stopni sprężania jeden
5. Smarowanie olejowe
6. Prędkość obrotowa 1 455 obr/min
7. Pojemność zbiornika 270 l
8. Wydajność rzeczywista Min. 870 l/min
9. Poziom hałasu Maks. 69 dB(A)
10. Gwarancja Min. 36 miesiące

          określenie przedmiotu zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 11.000,00 zł netto (2.595,07 Euro netto)  
         określenie szacunkowej wartości zamówienia w PLN i EURO*

*Kwota EURO jest przeliczana na PLN po kursie średnim NBP z dnia, w którym Beneficjent wysyła zapytanie do potencjalnych oferentów = 4,2388



5. Kryteria wyboru:
a) Kryterium cena oferty – maksymalną ilość punktów (80 pkt) otrzymuje oferta z najniższą

ceną. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
najniższa cena oferty netto spośród ważnych ofert
                                                                                                                             x 80 pkt
Cena oferty badanej netto

b) Termin realizacji zamówienia — 20% (20 pkt.)

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych 
włącznie od złożenia zamówienia otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych 
włącznie od złożenia zamówienia otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 dni roboczych 
włącznie od złożenia zamówienia otrzyma 20 pkt.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa suma punktów, jaką otrzyma dana
oferta w poszczególnych kryteriach

6. Miejsce publikacji zapytania ofertowego 

Z uwagi na łączną szacunkową wartość zamówień na urządzenia planowane do zakupu w
ramach  projektu  pt.:  “WZROST  KONKURENCYJNOŚCI  Z.P.H.U.  K&R  PROFIL  S.C.  POPRZEZ
WDROŻENIE  INNOWACYJNEJ  TECHNOLOGII  PRODUKCJI  NOWYCH  PRODUKTÓW
PRZEZNACZONYCH DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO”, które objęte są nadrzędnym
kodem CPV 42000000-6 - Maszyny przemysłowe i pomimo szacowanej wartość przedmiotu
zamówienia nie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg. reguł opisanych
w  obowiązujących  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. Postępowanie nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Treść  zapytania  ofertowego zamieszczona  została  dnia  06.07.2017  na  stronie  internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.   
   

obowiązek publikacji ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta

7. Zapytanie  ofertowe  zostało  wysłane  za  pośrednictwem  poczty  e-mail  do  następujących
potencjalnych oferentów:
1. ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński, ul. Sosnowa 7, 43-100 Tychy,  adres e-mail:

sklep@abc-kompresory.pl;  

2. AZ TECHNIKA, UL.FABRYCZNA 5, 43-100 TYCHY, adres e-mail: biuro@aztechnika.pl;  

3. LandReko  Sp.  z  o.  o.  sp.  k.,  ul.  Przemysłowa  37,  26-052  Nowiny,  adres  e-mail:
marcin@landreko.pl.  



obowiązek przesłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych oferentów

8. Uzasadnienie wyboru 

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.07.2017, do dnia 13.07.2017 (w wymaganym terminie)
wpłynęły trzy oferty z firm:

1) ABC-KOMPRESORY  Włodzimierz  Micherdziński,  ul.  Sosnowa  7,  43-100  Tychy    –
OFERENT 1;

2) LandReko Sp. z o. o. sp. k., ul. Przemysłowa 37, 26-052 Nowiny   –   OFERENT 2;

3) ATMOS Chrást s. r. o., Plzeňská 149, 330 03 Chrást –   OFERENT 3.

Oferta wykonawcy  ATMOS Chrást s. r. o., Plzeňská 149, 330 03 Chrást  została przygotowana
niezgodnie  z  wymogami  określonymi  w  pkt.  VII,   ppkt.  1  zapytania  i  została  odrzucona  z
przyczyn formalnych. 

Oferta wykonawcy ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński, ul. Sosnowa 7, nie zawierała
podpisanego załącznika  nr  4  -  PARAMETRY TECHNICZNE PROPONOWANEGO URZĄDZENIA,  
a przedłożony dodatkowy załącznik -  katalog z opisem i zdjęcia proponowanego urządzenia nie
potwierdza  spełnienia  wymaganego  poziomu  hałasu  emitowanego  przez  urządzenie  
– maksymalnie 69 dB. Uznano zatem, że oferta nie spełnia warunków postawionych w zapytaniu
ofertowym  (kryteriów  dopuszczających)  i  nie  podlega  dalszej  ocenie,  zgodnie  z  kryteriami
punktowymi.

Oferta  wykonawcy  LandReko Sp.  z  o.  o.  sp.  k.,  ul.  Przemysłowa 37,  26-052 Nowiny   została
przygotowana  zgodnie  z  określonymi  wymogami.  Cena  oferowanego  urządzania  wynosi
11.000,00 zł netto (13.530,00 zł brutto). Okres realizacji do 4 dni od dnia podpisania umowy o
realizację przedmiotu Zamówienia.   Oferta została poddana ocenie punktowej i otrzymała:

a) Kryterium cena: 11.000,00 / 11.000,00 x 80 pkt. = 80 pkt.
b) Kryterium termin realizacji zamówienia 20 pkt.
c) Łączna ocena punktowa: 100 pkt.

Cena oferty mieści się w szacunkowej wartość zamówienia. Termin wykonania zamówienia jest
zgodny z postawionymi wymogami.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Zamawiający  podjął  decyzję  o  udzieleniu  zamówienia
przedsiębiorstwu " LandReko Sp. z o. o. sp. k., ul. Przemysłowa 37, 26-052 Nowiny.  

             uzasadnienie wyboru zgodnie z kryteriami 

9. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania



1. Krzysztof Kostecki   
2. Robert Kostecki  

mię i nazwisko, pełniona funkcja

10. Oświadczenie

ý Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.
ý Beneficjent  zastosował  się  do  zasad  jawności,  przejrzystości  oraz  równego  traktowania  potencjalnych

kontrahentów
ý W  przypadku  wątpliwości,  co  do  ewentualnego  wystąpienia  konfliktu  interesu,  Beneficjent  dysponuje

dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu,
który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy.

11. Załączniki do protokołu
Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki):

1. Zaproszenia do składania ofert wraz z potwierdzeniami wysłania zapytania 
ofertowego za pośrednictwem poczty e-mail do  3 potencjalnych Wykonawców.

2. Wydruk Zapytania  ofertowego nr 8/2017 z dnia 06.07.2017r. wraz z załącznikami .
3. Oferta  ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński, ul. Sosnowa 7, 43-100 Tychy.
4. Oferta LandReko Sp. z o. o. sp. k., ul. Przemysłowa 37, 26-052 Nowiny.  
5. Oferta ATMOS Chrást s. r. o., Plzeňská 149, 330 03 Chrást.
6. Potwierdzenie upublicznia ogłoszenia i wyników zapytania na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
7. Oświadczenia osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem 

postępowania o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy
złożyli oferty.

12. Osoba sporządzająca protokół

Robert Kostecki, Krzysztof Kostecki  
         imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół 

 
Tokarnia, 18.07.2017  

                                                                                    
miejscowość i data
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