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Protokół Wyboru dostawcy/Wykonawcy

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

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Progra m ie o pe racyj nym Woj ewództwa Wiel ko polski ego na lata 201ł-2o2o

oś priorytetowa 1: lnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności

kluczowych obszarów gospodarkl regionu
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Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe zostało Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.magicplay.pl.
Ż.'Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 3 potencjalnych oferentóW W

dniu 06.04.2017r.

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. Ż0.04.20I7r., w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące lnstalacji elektrycznej (materiał i montaż)
z dnia 06.04.2017 r' wpłynęły następująca oferta:

1,, Elektro-Serwis Piotr Nowak; ul. M. Konopnickiej 9-13/68; 62-800 Kalisz - oferta
wpłynęła dnia 19.04. 20t7 r.

Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem:

Lp. Nazwa Oferta l"

1 Czy oferta jest

całościowa?
TAK

Ż CzV oferta nie jest
wariantowa?

TAK

3 Czy termin wazności
oferty to co najmniej
90 dni?

TAK

4 Czy oferta złożona w
terminie?

TAK

5 Czy oferta złożona w
sposób wskazany W

z-apytaniu (mail: skan
podpisanej oferty;
pocztą/osobiście: W
od powied niej
kopercie)?

TAK

6 Czy oferta zawiera
poprawnie
wypełniony zal.Żi3
do upublicznionego
zapytania?

TAK
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7 Czy oferta zawiera
pełnomocnictwo (jeśli

dotvczv)?

Nie

dotyczy

8 Czy oferta zawiera
cenę wyrażoną W
PLN?

TAK

9 Czy oferta
sporządzona w języku
polskim?

TAK

10 Czy oferta zawiera
termin dostawy
zgodny z zapytaniem?

TAK

1,1, Czy oferta zawiera
opis zamówienia
(może to być zał.2 do
zapytania)?

TAK

1,2 Czy oferta zawiera
termin gwarancii? TAK

13 Czy oferta zawiera
opis materiałów?

TAK

L4 Czy cena oferty nie

iest rażaco niska?
TAK

L5 Czy przedmiot oferty
jest zgodny z

minimalnymi
wymogami
przedmiotu
zapytania?

TAK

16 Czy oferent posiada
wiedzę i

doświadczenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia
(potwierdzone co

najmniej jedną

referencją na

realizację zblizoną do
przedmiotu
n in iejszego
zapytania)?

TAK

W wyniku powyższej analizy dopuszczono do porównania ofertę Elektro-Serwis Piothu
Nowak 
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Tabela ponizej przedstawia poróWnanie ofert:
Lp Oferty Kryterium

Ceny
Kryterium
Termin
rea lizacii

Razem

1 Elektro-Serwis
Piotr Nowak

50 50 100

W wyniku powyższego porównania wybrano ofertę Elektro_Serwis Piotr Nowak
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