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Kalisz, dn. 22.03.2017 r.

lnformacja o wyłonieniu wykonawcy

W związku z zapytaniem oiertowym dotyczącym Budowy hali ( stan surowy otwarty) z dnia
03.03.2017r' informujemy, Że na podstawie otrzymanych ofert dnia 22.03.2017r. wyłoniono
następującego dostawcę:

Zakład Re m ontowo-B udowla ny M AXB U D Woj cie ch P rzepiorka',
Saczyn 40;62-872 Godziesze Małe

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 obszarow gospodarki regionu realizacja prac w ramach realizacli projektu pt.

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

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
' Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy przez okres

03. 03.20 1 7 -17 .03.20 17 r.
. Wysłanie 3 zapytań ofertowych do potencjalnych oferentow

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 17.03.2017r. spłynęły 3 oferty.

Jedynie oferta MAXBUD spełniła minimalne wymogi formalne i techniczne.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy MAXBUD
uzyskała 100 punktów na 100 mozliwych.

Magic Play Społka 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Progra mie operacyj nym Województwa Wiel kopolskiego na lata 20t4-z020

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

kluczowych obszarów gospodarki regionu
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Data sporzqdzenia

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
1' Zapytanie ofertowe zostało Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.magicplav.pl.
2', Zaproszenie do składanió ofert zostało skierowane do 3 potencjalnych oferentów w
dniu 03.03.2011r.

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

Do upłynięcia terminu przewidzianego W Zapytaniu ofertowym, tj. L7.o3.201-7r., w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Budowy hali ( stan surowy otwarty) z dnia
03.03.2017r. wpłynęły następująca oferta :

1. Firma budowlana Marek Antczak; ul. Hanki Sawickiej 2B; 62-B0O Kalisz - oferta
wpłynęła dnia ].7.03. Ż017 r.

2. Zakład Remontowo-Budowlany MAXBUD Wojciech Przepiórka; Saczyn 40; 62-
8-]2 Godziesze Małe - oferta wpłynęła dnia ].7.03.2017r.

3. Zakład Usług Budowlano-Montazowych Baumaster Sp. z o.o.; ul. Dobrzecka 69-
71';62-800 Kalisz _ oferta wpłynęła dnia 16.03.Ż0I7r.

Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem:

Lp. Nazwa Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3

1 Czy oferta jest
całościowa?

TAK TAK TAK

2 Czy oferta nie jest
wariantowa?

TAK TAK TAK

3 Czy termin wazności
oferty to co najmniej
90 dni?

TAK TAK TAK

4 Czy oferta złozona w
terminie?

TAK TAK TAK

5 Czy oferta złożona w
sposób wskazany W

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

TAK TAK TAK

6 Czy of erta zawiera TAK TAK TAK

-,F,fj
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poprawnre
Wypełniony zał'2i3
do upublicznionego
za pvta n ia?

7 Czy oferta zawiera
pełnomocn ictwo. (jeśl i

dotvczy)?

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

I CzV oferta zawiera
cenę Wyrazoną W

PLN ?

TAK TAK TAK

9 Czy oferta
sporządzona w języku
polskim?

TAK TAK TAK

10 Czy oferta zawiera
termin dostawy?

TAK
(wykracza

poza

termin z

zapytania)

TAK

TAK
(wykracza

poza

termin z

zapvtania)
1.1. Czy oferta zawiera

opis zamówienia
(może to być zał' 2 do
zapytan ia)?

TAK TAK TAK

1,2 Czy oferta zawiera
termin gwarancji?

NIE TAK NIE

13 Czy oferta zawiera
opis materiałow?

TAK TAK TAK

1.4 Czy cena oferty nie
jest raząco niska?

TAK TAK TAK

15 Czy przedmiot oferty
jest zgodny z

minimalnymi
wymogami
przedmiotu
zapvtan ia?

TAK TAK TAK

16 9zy oferent posiada
wiedzę i

doświadczenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia
(potwierdzone co

najmniej jedną

referencją na

realizacię zblizoną do

NIE TAK TAK
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W wyniku powyższej analizy dopuszczono do poróWnania jedynie ofertę Zakładu
Remontowo-Budowlanego MAXBUD Wojciech Przepiórka'

belaa onrzel przeos porownanre o

Lp Oferty Kryterium
Ceny

Kryterium
Termin
realizacji

Razem

1 Za kła d

Remontowo-
Budowlany
MAXBUD
Wojciech
Przepiórka

50 50 100

tawia

W wyniku powyzszego porównania wybrano ofertę SERoN
Budowlanego MAXBUD Wojciech Przepiórka.

fe

przedmiotu
n in iejszego
za pyta n ia)?

1,1 Czy oferent
dysponuje
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz
osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia
(potWierdzone
oświadczeniem o
ilości posiadanych
pracowników
budowlanych oraz
listą sprzętow)?

NIE TAK NIE

18 Czy oferent znajduje
się W sytuacji
ekonomicznej i

finansowej
zapewniającej
wykonanie
zamówienia
(potwierdzone
odpowiednią polisą
u bezpieczen iową )

NIE TAK TAK
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