Załącznik nr 8
do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ C Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania
ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto
1.

Dotyczy zamówienia usługi pn. "Profilowane zajęcia tenisa ziemnego ukierunkowane na niwelowanie dysfunkcji narządu ruchu, korektę
postawy ciała oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych".

2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
2.1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej www.tennis-country-club.pl w dniu od 28.12.2015r.do 12.01.2016r.
2.2. wysłanie zapytań ofertowych do 3 Wykonawców*
*(zapytanie ofertowe przesyła się do czasu uruchomienia strony internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego)

4.
Data wpływu
oferty

5.
Informacja o
spełnieniu lub nie
warunków udziału w
postępowaniu (0-1)
jeśli dotyczy

SUMA

2.
3.

3.
Cena
netto/brutto

Uzyskania
liczba pkt. za
kryterium 3

1.

2.
Nazwa wykonawcy

Uzyskania
liczba pkt. za
kryterium 2

1.
Numer
oferty

Uzyskania
liczba pkt. za
kryterium 1

3. W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym/przesłane zapytanie ofertowe/wpłynęły następujące oferty stanowiące integralną część niniejszej
dokumentacji:
6.
Liczba przyznanych punktów

7.
Uwagi

Akademia Wychowania Fizycznego,
im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78
-

99 560 zł/
122458,80zł

12.01.2016r.
Godz.13.30

Podmiot
spełnia
warunki udziału w
postępowaniu - 1
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100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Wybrano ofertę nr 1, którą złożyła:
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
im. Bronisława Czecha w Krakowie
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78
5. Uzasadnienie wyboru oferty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła tylko jedna oferta w terminie przewidzianym tj. do 12.01.2016r. do godz.15.00
Oferta spełnia kryteria formalne określone w zapytaniu ofertowym. W zakresie kryteriów merytorycznych oferta uzyskała łączna liczbę 100 punktów w
odniesieniu do kryterium: 1. najniższej ceny, 2. potencjału Wykonawcy, 3. doświadczenia Wykonawcy do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Załączniki do protokołu:
- potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, oraz potwierdzenie upublicznienia tego zapytania co
najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy
- złożone oferty,
-oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania (zgodnie z wzorem w części C.1)
- inne (jeśli dotyczy)

