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PRoToKoŁ z ocENY OFERT
Dotyczy: zapytanie ofertowe ff 1lOOl2022

Dane zamawiĄącego

Fabryka Wyrobow Runowych ,,BIRUNA" S.A.
ul. Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilkow
NIP: 542-020-23-22

opis przedmiotu zamÓwienia
opracowanie nowego modetu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktow na nowe
rynki zagraniczne.

2.

Zamawia1ący opublikował zapytanie ofertowe:

W dniach

.06.2022 do 09.06.2022 na stronie internetowej Beneficjenta
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Kryteria oceny ofert

Zamawiający zastosuje następujące kryteria

A.

Cena netto - waga

:

10Ao/" = 100 pkt

MaksymaInie 100 pkt. Punkty ob|iczone zostan

ąz dokładnoscią do 2 miejsc po przecinku.

opis sposobu wy|iczenia poszczego|nych e|ementow składowych oferty:

A.

Cena

-

Waga 1o0o/" (maksymalnie 100 punktÓw)

Cenę netto za wykonanie zamowienia na|ezy podaÓ w PLN z dokładnościądo dwoch miejsc po
przecinku, cena powinna obejmowaÓ całkowity koszt rea|izacji zamowienia, koszty ponoszone
przez ewentua|nych podwykonawcÓw i partnerÓw.
Punkty przYznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego Wzoru:

C*

-----

Cn

x 100 pkt.
Co

gdzie:
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C- cena netto/ wykonania oferty;
Cn- najnlŻsza cena ofertowa netto spośrodbadanych ofert
Co- cena netto badanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą |iczbąpunktow.

4.

lp

1

Termin składania ofert został usta|ony na dzien 09.06.2022r, Do uptywu składania ofert do
Zamawiającego wpłynęły3 oferty:

data złoŻenla

kryterium cena

nazwa wykonawcy

oferty

cena netto

oEG Dotacje Michał

03.06.2022r.

32000,00 PLN

100

ITRO Sp. z o.o.

02.06.2022r.

34000,00 PLN

94

GO GLOBAL GROUP

02.06.2022r.

38000.00 PLN

B4

punkty

Ciesluk

2

3

Mariusz Stryzko

ZłoŻona oferta spełnia kryteria iwarunki udziatu okreś|one W zapytaniu ofertowym i nie występują
powi ąza

5.

n

ia osobowo/kap itatowe.

Najkorzystniejsza ofertę złoŻyłafirma:

oEG Dotacje Michał cieśluk
oferta spełnia kryteria i warunki udziału w postepowaniu okreś|on e w zapytaniu ofertowym
(dotyczące sytuacj i ekonom icznej
i

i fi

nansowej, wiedzy, doświadczenia

zaplecza kadrowego).

6.

Załączniki

a.

Oferty

b.

oŚwiadczenia dot. braku powiązan z wykonawcami osob po stronie z-cego

Na tym protokoł zakonczono i podpisano:
lmię i Nazwisko oceniającego
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FABRYKA WYROBOW HUNOWYCH

Centrala 48 085 749 79 A0
Sekr. 48 085 749 79 12
Fax 48 085 749 79 10

iruno s A TfiS?Tr?;t39ff1

16-010 Wasi|kÓw. ul. Nadrzeczna 22

oŚwlnoczENIE

Ja niŻej podpisany oświadczam, iz nie jestesmy powiązani z firmami/osobami, ktore złoŻyłyoferty
W ramach zapytana ofertowego zapytanie ofertowe nr 1l06t2o22, osobowo |ub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem |ub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązan w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynnoścl związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, po|egającew szczego|nosci na:

a)
b)
c)

uczestniczeniu w społce jako wspo|nik społki cywilnej |ub społki osobowej,
posiadaniu udziałow lub co najmniej 5 %o akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d)

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznYm, ktory moie budziÓ
uzasadnione wątp|iwości,co do bezstronnoŚci w wyborze wykonawcy, W szczegolnoŚci
pozostawanie w zwięku małzenskim, w stosunku pokrewienstwa |ub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

09.06.2022 ....
Podpis i pieczątka
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