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Dotyczy postępowania nr 6/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 

Łódź dnia 20 lipca.2017 

PROTOKÓŁ Z WYBORU 

najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności 

W dniu 3 lipca 2017 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę wyboru 

Wykonawcy na wykonanie prac adaptacyjno-remontowych z przeznaczeniem na żłobek, 

świadczonych na rzecz Zamawiającego, polegające na:  

przeprowadzeniu prac adaptacyjno- remontowych na podstawie projektu architektonicznego, 

polegających na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia żłobka Akademia Maluszka, 

mieszczącego się w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w ramach Projektu „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie 

z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: 

www.tie.com.pl oraz na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.  

 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 17 lipca 2017 r.  

 

➢ Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 
b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 
c) Katarzyna Dopek  – Sekretarz. 

 
➢ Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 19 lipca 2017 r. 

➢ Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową: 

➢  
     

Nazwa oferenta Łączna wartość Termin i sposób 

http://www.tie.com.pl/
https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov/
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brutto [PLN] dostarczenia oferty 

Przedsiębiorstwo budowlane RB POZIOM 
Sp. z o. o. 

117 255,16 
osobiście 

17.07.2017 r. 

P.U.H. „SENDPOL” 
Paweł Senderowicz 

81 250,00 
osobiście 

17.07.2017 r. 

SUNDACZ ADAM DACZ 136 526,00 
mailowo 

17.07.2017 r. 

 

➢ W dniu 19 lipca 2017 r. wezwano Oferenta SUNDACZ ADAM DACZ do złożenia 
wyjaśnień, w związku z brakiem deklaracji o zatrudnieniu minimum 1 osoby 
bezrobotnej, młodocianej lub  niepełnosprawnej, ponieważ warunek ten był 
obligatoryjny. 

➢ W dniu 20 czerwca 2017 r. Oferent złożył deklarację o zatrudnieniu 1 osoby 

bezrobotnej. 

➢ Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 20 lipca 2017 r. 

➢ Kryteria wyboru ofert: 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  

w oparciu o następujące kryteria: 

- cena – 80 

- okres gwarancji na przeprowadzone prace adaptacyjno-remontowe – 20 

1. Cena– 80 pkt. 

 Metodologia wyliczenia liczby punktów:  

 

     Cena najniższa  

Wci = -------------------------------- x 100 pkt x 80% (waga)  

Cena ocenianej oferty 

2. Okres gwarancji na prace adaptacyjno-remontowe (okres na jaki zapewniona zostanie 

gwarancja = Wgi) – 20 pkt  

 

2 lata – 0 pkt – kryterium dopuszczające 

do 3 lat – 10 pkt  
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pow. 3 lat – 20 pkt 

 

Oferty wykonawców, którzy zaoferują okresy gwarancji krótsze niż 24 miesiące zostaną 

odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. 

 

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: 

W= WCi+Wgi 

gdzie: 

W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych w obu kryteriach 

Wci – liczna punktów przyznana w ramach kryterium ceny 

Wgi – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium gwarancji 

 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

 

➢ Oferty  spełniły kryteria obligatoryjne i otrzymały następującą liczbę punktów: 

 

Nazwa i adres Oferenta 
Kryterium 1 
Cena brutto 

Kryterium 2 
Okres gwarancji i 

rękojmi 

Razem 
liczba 

punktów 

Przedsiębiorstwo budowlane RB POZIOM 

Sp. z o. o. 
55,44 20 pkt. 75,44 pkt. 

P.U.H. „SENDPOL” 
Paweł Senderowicz 

80 pkt. 0 pkt. 80 pkt. 

SUNDACZ ADAM DACZ 47,61 0 pkt. 47,61 pkt. 

 

➢ Zamawiający postanowił podjąć współpracę z Firmą P.U.H. „SENDPOL” Paweł 
Senderowicz 

 

Protokół sporządził: Katarzyna Dopek  

➢ Podpisy członków Komisji: 
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1. Przewodniczący Komisji …………………………… 
2. Zastępca przewodniczącego Komisji …………………………………….. 
3. Sekretarz …………………………. 

 

 

 


