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Kalisz, dn. 01 .46.2017r.

lnformacja o wyłonieniu wykonawcy

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym Budowy hali (udŹwig podnośniko wy) z dnia
17,05'2017r' informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 01.06'2017r. wyłoniono
następującego wykonawcę :

PROMAG S'A. (oddział Poznań);

' ul' Romana Maya 11:61-371 Poznań

ZamÓwienie wspÓłfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Programie operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa 1: lnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu realizacja prac W ramach realizacji projektu pt.

,,Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w firmie Magic Play Sp' z o.o."

Za pytan ie ofeńowe zostało upu bl i czn io ne poprzez:
. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy przez okres

17 .45.2A17-3 1 .05.201 7r.. wysłanie 3 zapytań ofeńowych do potencjalnych oferentÓw

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 31.a5.2017r. spłynęła 1 oferta.

ofeńa PROMAG S.A. spełniła minimalne wymogiformalne i techniczne.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta PROMAG S.A.
uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Magic Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chocimska 6;62-800 Kalisz
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Protokół wyboru dostawcy/wykonawcy

w ramach projektu
,,Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w firmie Magic Play Sp. z o.o."

planowanego do realizacji ze środków Europeiskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnego W

Programie operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2ot4-2o2o
oś priorytetowa 1: lnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie

konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kIuczowych obszarów gospodarki regionu
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Ot.06.2OL7r.
Data sporzqdzenia

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
t. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.magicplay.pl.
2.'łaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 3 potencjalnych oferentów w

dniu 17.05.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu RPo
WW.

" Do upłynięcia terminu przewidzianego W zapytaniu ofertowym, tj. 31.05.20L7r., w

odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Budowy hali (udźwig podnośnikowy) z
dn ia 17.05. 2aL7 r. wpłynęła n astępująca oferta :

1. Promag S.A. (oddział Poznań); ul. Romana Maya tL; 61-371 Poznań - oferta
wpłynęła dnia 29.05. 20L7 r.

Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem:

Lp. Nazwa Oferta L

1. Czv oferta iest całościowa? TAK

2 Czy oferta nie jest

wariantowa?
TAK

3 Czy termin ważności oferty to
co naimniei 90 dni?

TAK

4 CzV oferta złożona w terminie? TAK

5 Czy oferta zlaŻona w sposób
wskazany w zapytaniu (mail:

skan podpisanej oferty;
pocztą/osobiście: W
odpowiedniej kopercie)?

TAK

6 Qzy oferta zawiera poprawnie
wypełnionyzał.2i3do
upublicznionego zaPVtania?

TAK

7 Czy oferta zawiera
pełnomocnictwo (jeśli

dotvczv)?

Nie
dotyczv

8 Czy oferta zawiera cenę
wvrażona w PLN?

TAK

9 CzY oferta sporządzona W

iezvku polskim? TAK
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10 Czy oferta zawiera termin
dostawv zgodnv z zapvtaniem?

TAK

11_ Czy oferta zawiera oPis
zamówienia (może to być zał.

2 do zapytania)?
TAK

LŻ Czy oferta zawiera termin
swarancii?

TAK

13 CzV oferta zawiera oPis
materiałów?

TAK

L4 Czy cena oferty nie jest rażąco
niska?.

TAK

15 CzV przedmiot ofertY jest

zgodny z minimalnymi
wymogami przedmiotu
zapvtania?

TAK

16 Czy oferent poslada wiedzę i

doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia
(potwierdzone co najmniej
jedną referencją na realizację
zbliżoną do przedmiotu
nin iejszego zapytania)?

TAK

T7 Czy oferent dYsPonuje
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia (potwierdzone
oświadczeniem o ilości
posiadanych pracowników
budowlanych oraz listą
sprzetów)?

TAK

.18 Czy oferent znajduje 5ię W

sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia
(potwierdzone odpowiednią
polisa ubezpieczeniową)?

TAK

W wyniku powyższej analizy dopuszczono do porównania ofertę Promag 5.A.

Tabela wta ie ofert:

Lp Oferty Kryterium
Ceny

Kryterium
Termin
realizacii

Razem

Fundusze
Europejskie
Pro9fóm negionalny

Unia Europejska
!ufope'sŁi FundU'z

Rozwoju R€9ion'ln€9o
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Unia Europejska
Europejski Fundu5Ż

PozwojtJ Rrqionaln€qo H
1 Promas S.A. 50 50 100

W wyniku powyższego poróWnania wybrano ofertę Promag S.A.

pis i pieczęć
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