
Osiek – Kolonia 09-10-2020r.

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT 

Inwestor / Beneficjent: 

DURSZLEWICZ PAWEŁ –  CENTRUM SPAWALNICZE z/s  Osiek  –  Kolonia  19,  87-340

Osiek

Projekt  inwestycyjny:  „Rozwój  działalności  gospodarczej  Durszlewicz  Paweł  Centrum

Spawalnicze poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia nowych usług naprawy,

wymiany opon i obsługi klimatyzacji samochodowych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w

wymiarze 1 i 1/4 etatu”

Zadanie:  „Zakup wyposażenia do centrum napraw i wymiany opon oraz napraw i napełniania

klimatyzacji”

Zakres operacji w ramach zadania:

1.1  zakup kompresora  tłokowego  o  następujących  parametrach  technicznych:  ciśnienie

robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872 l/min,

1.2  zakup  montażownicy  kół  samochodów  ciężarowych o  następujących  parametrach

technicznych:  prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie robocze 125 bar, maksymalny

moment obrotowy 750 Nm,

1.3  zakup  montażownicy  kół  samochodów  osobowych o  następujących  parametrach

technicznych:  moc napędu 0,75 kW, prędkości  obrotowe stołu 6 obr/min,12 obr/min

(dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,

1.4  zakup podnośnika elektrohydraulicznego 2 kolumnowego o następujących parametrach

technicznych: udźwig 3500 kg., max. wysokość podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00

kW,

1.5  zakup  podnośnika  hydrauliczno  pneumatycznego o  następujących  parametrach

technicznych:  udźwig 22 tony,  ciśnienie robocze max 12 bar,  maksymalna wysokość

podnoszenia 535 mm,

1.6  zakup  podnośnika  nożycowego  niskiego  podnoszenia  o  następujących  parametrach

technicznych: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia min. 980 mm, wysokość min. 115

mm,

1.7  zakup  kosza  do  pompowania  o  następujących  parametrach  technicznych:  wymiary

wewnętrzne:  540/1160/1280,  wymiary  zewnętrzne:  655/1300/1300,  maksymalne
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wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",

1.8  zakup  rozpieracza  do  opon  samochodów  ciężarowych o  następujących  parametrach

technicznych: max/min. szerokość opon 590/220 mm, max wysokość podnoszenia stołu:

865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,

1.9  zakup  urządzenia  do  klimatyzacji  o  następujących  parametrach  technicznych:

automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo), zbiornik wewnętrzny

12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,

1.10 zakup wyważarki do kół z monitorem o następujących parametrach technicznych: moc

silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja pomiaru +/- 1,00 g.

2. Wartość zadania – 111.698,48 zł. netto słownie złotych: sto jedenaście tysięcy sześćset

dziewięćdziesiąt osiem 48/100), z czego:

2.1  kompresor tłokowy – 7.200,00 zł. netto,

2.2  montażownicy kół samochodów ciężarowych – 30.796,60 zł. netto,

2.3  montażownica kół samochodów osobowych – 12.363,00 zł. netto,

2.4  podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowy – 13.347,20 zł. netto,

2.5  podnośnika hydrauliczno pneumatycznego – 1.427,60 zł. netto,

2.6  podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 13.980,00 zł. netto,

2.7  kosz do pompowania – 4.000,00 zł. netto,

2.8  rozpieracz do opon – 1.400,00 zł. netto,

2.9  urządzenie do klimatyzacji – 16.600,00 zł. netto,

2.10 wyważarka do kół – 10.584,08 zł. netto,

3. Szacowanie  ceny  (termin  ustalenia  wartości  zadania)  –  szacowanie  ceny  zostało  -

dokonane przez Inwestora w dniu 13-08-2020r.

4. Informacje  o  podmiotach  o  sposobie  upublicznienia  zapytań  ofertowych  przez

Beneficjenta.

Zapytania ofertowe obejmujące swym zakresem w/w zadanie inwestor upublicznił poprzez:

1. przekazanie treści zapytań ofertowych do trzech potencjalnych dostawców tj. firm:

1.1 UNIMETAL Sp. z o.o. z/s 77-400 Złotów ul. Kujawska 10 (przekazanie zapytania za

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  marketing@unimetal.pl –  data

przekazania zapytania ofertowego 02-09-2020r.),

1.2 PPHU  KIM-SID z/s  Bolmin  100A,  26-060  Chęciny  (przekazanie  zapytania  za
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pośrednictwem poczty  elektronicznej  na  adres  biuro@kimsid.pl  –  data  przekazania

zapytania ofertowego 02-09-2020r.),

1.3 Techart  P.W.  Zdzisław  Manikowski z/z  Czeczewo  ,  ul.  Polna  6,  84-208  Kielno

(przekazanie  zapytania  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres

marketing@techart-pw.pl – data przekazania zapytania ofertowego 07-09-2020r.)

2. zamieszczenie  zapytań  ofertowych  w  dniu  15-08-2020r.  na  stronie  internetowej

http://www.centrumspawalnicze.eu/index.html 

5. Data upublicznienia zapytań ofertowych 15-08-2020r. / 02-09-2020r. / 07-09-2020r. 

6. Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta podlegających ocenie wg wskazanych  

w zapytaniach ofertowych kryteriów

W zapytaniu ofertowym wskazano następujące kryteria wyboru:

1) Najniższa cena  – 50,00 %

2) Najdłuższa gwarancja – 25,00%

3) Najkrótszy termin dostawy – 25,00%

Ponadto w zapytaniu ofertowym Pan Paweł Durszlewicz prowadząca działalność gospodarczą pod

nazwą DURSZLEWICZ PAWEŁ – CENTRUM SPAWALNICZE z/s Osiek – Kolonia 19, 87-

340  Osiek  wskazała  parametry  techniczne,  jakimi  charakteryzować  ma  się  oferowane  przez

oferentów urządzenia tj.: 

6.1 kompresor tłokowy: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu

872 l/min,

6.2 montażownica kół samochodów ciężarowych:  prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie

robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,

6.3 montażownica kół samochodów osobowych:  moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe

stołu 6 obr/min,12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,

6.4 podnośnik  elektrohydrauliczny  2  kolumnowego:  udźwig  3500  kg.,  max.  wysokość

podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,

6.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny:  udźwig 22 tony, ciśnienie robocze max 12 bar,

maksymalna wysokość podnoszenia 535 mm,

6.6 podnośnik  nożycowy  niskiego  podnoszenia:  udźwig  3000  kg.,  wysokość  podnoszenia

min. 980 mm, wysokość min. 115 mm,

6.7 kosz  do  pompowania:  wymiary  wewnętrzne:  540/1160/1280,  wymiary  zewnętrzne:

655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",
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6.8 rozpieracz do opon samochodów ciężarowych:  max/min. szerokość opon 590/220 mm,

max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,

6.9 urządzenie  do  klimatyzacji:  automatyczne  podawanie  olejów  (funkcja  sterowana

czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,

6.10 wyważarka do kół z monitorem: moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja

pomiaru +/- 1,00 g.

Ofert odpowiadające stawianym kryteriom przedstawiły firmy: 

1. UNIMETAL Sp. z o.o. z/s 77-400 Złotów ul. Kujawska 10   – oferta z dnia 11-09-2020r.

przekazana za pośrednictwem poczty e-mai na adres  p.durszlewicz@wp.pl w dniu 11-09-

2020r., co potwierdza wydruk z poczty e-mail.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj.:

- znajduje się w niej: cena     (w kwocie netto i brutto), która wynosi w odniesieniu do:

1.1 kompresor tłokowy – 7.200,00 zł. netto / 8.856,00 zł. brutto,

1.2 montażownica kół samochodów ciężarowych  – 30.796,60 zł.  netto  /  37.879,82 zł.

brutto,

1.3  montażownica  kół  samochodów  osobowych  –  12.363,00  zł.  netto  /  15.206,49  zł.

brutto,

1.4 podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego – 13.347,20 zł. netto / 16.417,06 zł.

brutto,

1.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny – 1.427,60 zł. netto / 1.755,95 zł. brutto,

1.6 podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 13.980,00 zł. netto / 17.195,40 zł. brutto,

1.7 kosz do pompowania – 4.000,00 zł. netto / 4.920,00 zł. brutto,

1.8  rozpieracz  do  opon  samochodów ciężarowych –  1.400,00  zł.  netto  /  1.722,00  zł.

brutto,

1.9 urządzenie do klimatyzacji – 16.600,0 zł. netto / 20.418,00 z. brutto

1.10 wyważarka do kół z monitorem – 10.584,08 zł. netto / 13.018,42 zł. brutto 

- znajduje się w niej informacja o terminie gwarancji – 18 m-cy,

- znajduje się  w niej termin dostawy – 10 dni.
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Ponadto  przedłożona  oferta  w  swej  treści  zawiera  informacje  dotyczące  parametrów

technicznych oferowanych przez w/w podmiot maszyn tj. 

- kompresor tłokowy: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872

l/min,

-  montażownica kół samochodów ciężarowych: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie

robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,

-  montażownica kół samochodów osobowych: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe

stołu 6 obr/min,12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,

-  podnośnik  elektrohydrauliczny  2  kolumnowy:  udźwig  3500  kg.,  max.  wysokość

podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,

-  podnośnik  hydrauliczno  pneumatyczny:  udźwig  22  tony,  ciśnienie  robocze  12  bar,

wysokość podnoszenia 430 mm,

- podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia 980

mm, wysokość min. 115 mm,

-  kosz  do  pompowania:  wymiary  wewnętrzne:  540/1160/1280,  wymiary  zewnętrzne:

655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",

-  rozpieracz do opon samochodów ciężarowych: max/min. szerokość opon 590/220 mm,

max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,

-  urządzenie  do  klimatyzacji:  automatyczne  podawanie  olejów  (funkcja  sterowana

czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,

- wyważarka do kół z monitorem: moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja

pomiaru +/- 1,00 g.

2. PPHU  KIM-SID z/s  Bolmin  100A,  26-060  Chęciny  oferta  z  dnia  10-09-2020r.

przekazana  za pośrednictwem poczty e-mai na adres  p.durszlewicz@wp.pl w dniu 14-09-

2020r., co potwierdza wydruk z poczty e-mail.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj.:
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- znajduje się w niej: cena (w kwocie netto i brutto),

2.1 kompresor tłokowy – 8.280,00 zł. netto / 10.184,00 zł. brutto,

2.2 montażownica kół samochodów ciężarowych  – 33.876,26 zł.  netto  /  41.667,80 zł.

brutto,

2.3  montażownica  kół  samochodów  osobowych  –  13.599,30  zł.  netto  /  16.727,14  zł.

brutto,

2.4 podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego – 14.681,92 zł. netto / 18.058,76 zł.

brutto,

2.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny – 1.570,36 zł. netto / 1.931,54 zł. brutto,

2.6 podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 15.378,00 zł. netto / 18.914,94 zł. brutto,

2.7 kosz do pompowania – 4.600,00 zł. netto / 6.658,00 zł. brutto,

2.8  rozpieracz  do  opon  samochodów ciężarowych –  1.610,00  zł.  netto  /  1.980,30  zł.

brutto,

2.9 urządzenie do klimatyzacji – 18.600,00 zł. netto / 22.878,00 zł. brutto

2.10 wyważarka do kół z monitorem – 11.642,49 zł. netto / 14.320,26 zł. brutto 

-  okres gwarancji – 12 m-cy, 

- termin dostawy – 10 dni.

Ponadto  przedłożona  oferta  w  swej  treści  zawiera  informacje  dotyczące  parametrów

technicznych oferowanej przez w/w podmiot maszyn tj. 

- kompresor tłokowy: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872

l/min,

-  montażownica kół samochodów ciężarowych: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie

robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,

-  montażownica kół samochodów osobowych: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe

stołu 6 obr/min,12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,

-  podnośnik  elektrohydrauliczny  2  kolumnowy:  udźwig  3500  kg.,  max.  wysokość

podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,

-  podnośnik  hydrauliczno  pneumatyczny:  udźwig  22  tony,  ciśnienie  robocze  12  bar,

wysokość podnoszenia 430 mm,
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- podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia 980

mm, wysokość min. 115 mm,

-  kosz  do  pompowania:  wymiary  wewnętrzne:  540/1160/1280,  wymiary  zewnętrzne:

655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",

-  rozpieracz do opon samochodów ciężarowych: max/min.  szerokość opon 590/220 mm,

max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,

-  urządzenie  do  klimatyzacji:  automatyczne  podawanie  olejów  (funkcja  sterowana

czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,

- wyważarka do kół z monitorem: moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja

pomiaru +/- 1,00 g.

3. Techart  P.W.  Zdzisław  Manikowski  oferta  z  dnia  13-08-2020r.  przekazana  za

pośrednictwem  poczty  e-mai  na  adres  p.durszlewicz@wp.pl w  dniu  14-09-2020r.,  co

potwierdza wydruk z poczty e-mail.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi  na kryteria oceny oferty tj. z

- znajduje się w niej: cena (w kwocie netto i brutto):

3.1 kompresor tłokowy – 8.784,00 zł. netto / 10.804,32 zł. brutto,

3.2  montażownica kół  samochodów ciężarowych –  34.800,16 zł.  netto  /  42.804,19 zł.

brutto,

3.3  montażownica  kół  samochodów  osobowych  –  13.846,56  zł.  netto  /  17.031,27  zł.

brutto,

3.4 podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego – 14.347,20 zł. netto / 17.647,06 zł.

brutto,

3.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny – 1.713,12 zł. netto / 2.107,14 zł. brutto,

3.6 podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 15.378,00 zł. netto / 18.914,94 zł. brutto,

3.7 kosz do pompowania – 4.600,00 zł. netto / 6.658,00 zł. brutto,

3.8  rozpieracz  do opon samochodów ciężarowych  – 1.610,00  zł.  netto  /  1.980,30  zł.

brutto,

3.9 urządzenie do klimatyzacji – 18.600,00 zł. netto / 22.878,00 zł. brutto
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3.10 wyważarka do kół z monitorem – 12.700,90 zł. netto / 15.622,10 zł. brutto 

-  okres gwarancji – 12 m-cy, 

- termin dostawy – 10 dni.

Ponadto  przedłożona  oferta  w  swej  treści  zawierała  informacje  dotyczące  parametrów

technicznych oferowanej przez w/w podmiot maszyn tj.: 

- kompresor tłokowy: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872

l/min,

-  montażownica kół samochodów ciężarowych: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie

robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,

-  montażownica kół samochodów osobowych: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe

stołu 6 obr/min,12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,

-  podnośnik  elektrohydrauliczny  2  kolumnowy:  udźwig  3500  kg.,  max.  wysokość

podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,

-  podnośnik  hydrauliczno  pneumatyczny:  udźwig  22  tony,  ciśnienie  robocze  12  bar,

wysokość podnoszenia 430 mm,

- podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia 980

mm, wysokość min. 115 mm,

-  kosz  do  pompowania:  wymiary  wewnętrzne:  540/1160/1280,  wymiary  zewnętrzne:

655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",

-  rozpieracz do opon samochodów ciężarowych: max/min.  szerokość opon 590/220 mm,

max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,

-  urządzenie  do  klimatyzacji:  automatyczne  podawanie  olejów  (funkcja  sterowana

czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,

- wyważarka do kół z monitorem: moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja

pomiaru +/- 1,00 g.

Oferty odrzucone 

Brak
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5.  Informacja o  wagach  punktowych  lub  procentowych,  przypisanych  do  poszczególnych

kryteriów  oceny i sposobie przyznawania punktacji ze spełnienia danego kryterium. 

1. kompresor tłokowy

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 7.200,00 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 8.280,00 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 8.784,00 3 50,00% 1,50

2. montażownica kół samochodów ciężarowych

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 30.796,60 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 33.876,26 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 34.800,16 3 50,00% 1,50

3.. montażownica kół samochodów osobowych

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 12.363,00 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 13.599,30 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 13.846,56 3 50,00% 1,50

4. podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 13.347,20 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 14.681,92 3 50,00% 1,50

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 14.347,20 4 50,00% 2,00
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5. podnośnik hydrauliczno pneumatyczny

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 1.427,60 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 1.570,36 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 1.713,12 3 50,00% 1,50

6. podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 13.980,00 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 15.378,00 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 15.378,00 4 50,00% 2,00

7. kosz do pompowania

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 4.000,00 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 4.600,00 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 4.600,00 4 50,00% 2,00

8. rozpieracz do opon samochodów ciężarowych

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 1.400,00 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 1.610,00 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 1.610,00 4 50,00% 2,00

9. urządzenie do klimatyzacji
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Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 16.600,00 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 18.600,00 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 18.600,00 4 50,00% 2,00

10. wyważarka do kół z monitorem

Lp. Firma Kryterium oceny Cena netto w zł.
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane
punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najniższa cena 10.584,08 5 50,00% 2,50

2 PPHU KIM-SID Najniższa cena 11.642,49 4 50,00% 2,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najniższa cena 12.700,90 3 50,00% 1,50

Lp. Firma Kryterium oceny M-ce 
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Najdłuższa
gwarancja

18 5 25% 1,25

2 PPHU KIM-SID Najdłuższa
gwarancja

12 4 25% 1,00

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Najdłuższa
gwarancja

12 4 25% 1,00

Lp. Firma Kryterium oceny Dni
Przyznane

punkty
cząstkowe

Waga Przyznane punkty

1 UNIMETAL Sp. z o.o. Termin dostawy
(realizacji)

10 5 25% 1,25

2 PPHU KIM-SID Termin dostawy
(realizacji)

10 5 25% 1,25

3
Techart P.W. Zdzisław

Manikowski
Termin dostawy

(realizacji)
10 5 25% 1,25

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Każda z dopuszczonych ofert (z pominięciem odrzuconych) została poddana ocenie we-

dług poniższych kryteriów wyboru:
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4) Najniższa cena  – 50,00 %

5) Najdłuższa gwarancja – 25,00%

6) Termin realizacji – 25,00%

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, 

a największa to 5. 

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. 

Liczba  zdobytych  punktów  to  suma  iloczynów  punktów  zdobytych  dla  danego  kryterium  i

wskaźnika procentowego.

Jeżeli  oferenci  uzyskają  tę  samą liczbę  punktów,  wyżej  w rankingu będzie  ten  podmiot,  który

wskazał najkrótszy termin dostawy.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym terminie  dostawy wyżej 

w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów, identycznym terminie dostawy oraz identycznym terminie

gwarancji wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najniższą cenę.

Liczba uzyskanych punktów jakie uzyskały oferty złożone przez w/w firmy:

1. kompresor tłokowy

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 3,75

2. montażowanica do kół samochodów ciężarowych

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 3,75

3. montażownica do kół samochodów osobowych

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25
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3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 3,75

4. podnośnik hydrauliczny 2 kolumnowy

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 3,72

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 4,25

5. podnośnik hydrauliczno pneumatyczny

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 3,75

6. podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 4,25

7. kosz do pompowania

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 4,25

8. rozpieracz do opon samochodów ciężarowych

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 4,25
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9. urządzenie do klimatyzacji

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 4,25

10.  wyważarka do kół

Lp. Firma Łączna liczba punktów

1 UNIMETAL Sp. z o.o. 5,00

2 PPHU KIM-SID 4,25

3 Techart P.W. Zdzisław Manikowski 3,75

6. Wskazanie wybranej oferty wraz uzasadnieniem dokonania wyboru

Konkurs ofert w odniesieniu do poszczególnych elementów projektu inwestycyjnego:

- kompresora tłokowego,

- montażownicy kół samochodów ciężarowych,

- montażownicy kół samochodów osobowych,

- podnośnika elektrohydraulicznego 2 kolumnowego,

- podnośnika hydrauliczno pneumatycznego,

- podnośnika nożycowego niskiego podnoszenia,

- kosza do pompowania,

- rozpieracza do opon,

- urządzenia do klimatyzacji,

- wyważarki do kół

-

wygrała  firma   UNIMETAL Sp.  z  o.o.  z/s  77-400  Złotów  ul.  Kujawska  10 uzyskując  

w odniesieniu do poszczególnych elementów operacji inwestycyjnej  najwyższą ilość punktów

– 5,00 pkt.

7. Zgodnie  z  treścią  „ZAPYTANIA OFERTOWEGO”  w  prowadzonym  postępowaniu  nie

zaszły przesłanki jego unieważnienia tj. nie doszło do sytuacji, w której:

1. wpłynęła  do  siedziby Inwestora  jedna  oferta  odpowiadająca  treści  zapytania  ofertowego
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(oferty zgodne z treścią zapytania złożyły bowiem firmy:  UNIMETAL Sp. z o.o., PPHU

KIM-SID oraz Techart P.W. Zdzisław Manikowski

2. doszłoby  do  złożenia  ofert  przez  podmioty  powiązane  –  Pan  Paweł  Durszlewicz

prowadzący firmę DURSZLEWICZ PAWEŁ – CENTRUM SPAWALNICZE z/s Osiek –

Kolonia 19, 87-340 Osiek - nie jest powiązana osobowo oraz kapitałowo z oferentami (co

wynika z danych w CEDIG oraz KRS).

09-10-2020r. /Paweł Durszlewicz/

______________________________

              Data i podpis Beneficjenta

Załączniki:

1. treść  zapytań  ofertowych  zamieszczonych  na  stronie  internetowej

http://www.centrumspawalnicze.eu/index.html inwestora  oraz  przekazanych  do

potencjalnych dostawców wraz z potwierdzenie przekazania ofert za pośrednictwem poczty

e-mail – szt. 4,

2. oferty szt. 3,

3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – 1 szt.,

4. informacje przekazane podmiotom, których oferty nie zostały wybrane – 2 szt.
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