
   

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZAMÓWIENIA NA 

DOSTAWĘ WÓZKA WIDŁOWEGO TYP PODNOŚNIKOWY 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 niż 6 tygodni po podpisania umowy. 

4.  
 

Przedmiot zamówienia: 

 

Wózek widłowego typ podnośnikowy (1 szt.) 

Parametry techniczne: 

         udźwig: min 3 500 kg

         wysokość podnoszenia: min. 3 000 mm

         ogumienie: podwójne koła pneumatyczne

         silnik BENZYNA/LPG 

         moc silnika min 37,4 kW 

         kabina operatora 

         przedłużki wideł min 1800mm 

         pełne oświetlenie 

         przesuw boczny

 



   

 
 
          określenie przedmiotu zamówienia 
 

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 69.000,00 zł netto (16.401,63 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 = 4,2069 

5.  Kryteria wyboru: 

a) Kryterium cena oferty – maksymalną ilość punktów (90 pkt) otrzymuje oferta z najniższą 

ceną. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg wzoru: 

Najniższa oferta cenowa 
                                                                  x 90 pkt 
Cena oferty badanej 
 

b) Kryterium gwarancja  – maksymalną ilość punktów (10 pkt) otrzymuje oferta z najdłuższym 

okresem gwarancji (podanym w motogodzinach) na przedmiot dostawy, zgodnie z 

deklaracją Wykonawcy podaną w formularzu oferty. Pozostałe oferty otrzymają punkty 

obliczone wg wzoru: 

Okres gwarancji  oferty badanej 
                                                                  x 10 pkt 
Najdłuższy  okres gwarancji 

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

6.  Miejsce publikacji zapytania ofertowego  
 
Treść zapytania ofertowego zamieszczona została dnia 19.05.2017 na stronie internetowej 
Zamawiającego:  http://krprofil.pl/ w zakładce HOME, siedzibie Zamawiającego mieszczącej się 
w Tokarnia 183, 26-060 Chęciny oraz na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
obowiązek publikacji ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta 

 

7.  Uzasadnienie wyboru  
 

W odpowiedzi na ogłoszenie i zaproszenie z dnia 19.05.2017, do dnia 31.05.2017 (w 
wymaganym terminie) wpłynęły dwie ważne oferty (spełanijące warunki udziału w 
postępowaniu) z przedsiębiorstwa: 
 

1) TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o., ul. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec – OFERENT 1 

Cena oferty wynosi: 51.000,00 zł netto (62.730,00 zł brutto). 

Okres gwarancji wskazany w ofercie wynosi: 3000 motogodzin. 

2) Niko Alex Sp z o.o., Al. Niepodległości 227/23302-081 Warszawa – OFERENT 2 

Cena oferty wynosi: 57.900,00 zł netto (71.217,00 zł brutto). 

Okres gwarancji wskazany w ofercie wynosi: 3000 motogodzin. 



   

 

Zatem łącza ocena punktowa  badanych ofert wyniosła: 

OFERENT 1: 

a) Kryterium cena: 51.000,00 / 51.000,00 x 90 pkt. = 90 pkt. 

b) Kryterium gwarancja: 3000 / 3000 x 10 pkt. = 10 pkt. 

c) Łączna ocena punktowa: 100 pkt. 

OFERENT 2: 

a) Kryterium cena: 51.000,00 / 57.900,00 x 90 pkt. = 79,28 pkt. 

b) Kryterium gwarancja: 3000 / 3000 x 10 pkt. = 10 pkt. 

c) Łączna ocena punktowa: 89,28 pkt. 

 

Zatem oferta TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o., ul. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec (zgodnie z 

zdefiniowanymi kryteriami) jest najkorzystniejsza. Cena wszystkich ofert mieści się szacunkowej 

wartości zamówienia. Mając powyższe na uwadze Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu 

zamówienia przedsiębiorstwu TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o., ul. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec, 

gdyż oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

             uzasadnienie wyboru zgodnie z kryteriami  

 

8.  Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania 
 

1. Krzysztof Kostecki  
2. Robert Kostecki 

 
mię i nazwisko, pełniona funkcja 

 

9.  Oświadczenie 
 

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

kontrahentów 
 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. 

 
 

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

1. Wydruk ogłoszenia wraz potwierdzeniem upublicznienia zamówienia na stronie 

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

2. Wydruk ogłoszenia wraz z potwierdzeniem upublicznię zamówienia na stronie 

internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 



   

 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

4. Oferta TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o., ul. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec. 

5. Oferta Niko Alex Sp z o.o., Al. Niepodległości 227/23302-081 Warszawa 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem 

postępowania o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty. 

 

11.  Osoba sporządzająca protokół 
 

Robert Kostecki, Krzysztof Kostecki 
         imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół  

 

                                                                                                           Tokarnia, 05.06.2017 
                                                                                                                                               miejscowość i data 

 

 

 


