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Załącznik 5

DPF.271.1.2016
znak komórki wnioskującej

PROTOKÓŁ  
Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego 
ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

1. Komórka przeprowadzająca rozeznanie:

Biuro Partnerstwa i Funduszy..................................................................

2. Przedmiot zamówienia:
Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Osi priorytetowej VI Rewitalizacja 

i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-

gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla 

realizowanego w partnerstwie projektu pn. „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto 

w Piotrkowie Trybunalskim”, sporządzone zgodnie z wymogami konkursu, dostępnymi na stronie 

rpo.lodzkie.pl.………………………………………………………...…………..……….…………………

3. Data wszczęcia postępowania1: ……09 grudnia 2016 roku.…………….……………………………..

4. Sposób przekazania zapytania ofertowego:

pisemnie, tj.:

przesłane pocztą na adres wykonawcy/ów lub przekazane osobiście do siedziby 
wykonawcy/ów: 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do Wykonawców2:

1) ………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………...........................................................
nazwa (firma) oraz adres wykonawców / nr fax / adres e-mail 

x elektronicznie, tj.:
przesłane faksem na nr .......................... lub
przesłane e-mailem (skan) / na adres: biuro@grantsconsulting.pl, sekretariat@phin.pl,  
pleuropa@pleuropa.pl ub
przesłane za pośrednictwem ePUAP 

x publikacja ogłoszenia na stronie zamawiającego

publikacja ogłoszenia na stronie3 …………………………. (adres strony)

nie dotyczy (np. rokowania)

1 Data wysłania zapytań ofertowych / data upublicznienia ogłoszeń / data przekazania wybranym przez siebie wykonawcom 
zaproszenia do rokowań (negocjacji).

2 Należy wypełnić dane odpowiadające formie w jakiej wysłano zaproszenia ofertowe.
3 Strona wskazana w wytycznych programowych, właściwych dla źródła finasowania/współfinansowania wydatków, przeznaczona 

do umieszczania zapytań ofertowych.

mailto:biuro@grantsconsulting.pl
mailto:sekretariat@phin.pl
mailto:pleuropa@pleuropa.pl
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5. Zestawienie ofert wykonawców (tabela)4:

4 W przypadku rokowań z jednym wykonawcą tabeli nie wypełnia się.
5  Zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu ofertowym.

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU 

nr DPF.271.1.2016

Ilość punktów

Lp. Nazwa i adres wykonawcy
Termin 

wpływu oferty 
(data / godzina5)

Oferta zgodna
 z zapytaniem 

ofertowym 
TAK / NIE 

Przyczyna 
niezgodności 
z zapytaniem 

ofertowym

Oferowana cena 
netto w zł

Oferowana cena 
brutto w zł

Cena
 x waga%
wg wzoru

ŁĄCZNA ILOŚĆ 
PUNKTÓW

1.
PL Europa S.A., 

ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź
13.12.2016, 
godz. 9.37 TAK - 34 500 42 435,00 16 16

2.
AVISTO Marcin Domanowski,

Ul. Piaskowa 34, 87-720 Ciechocinek
13.12.2016,
godz. 18.30 TAK - 5 390,00 6 629,70 100 100

3.
ATsystem, ATSys.pl 

Sp. z o.o. S.K.,
Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

14.12.2016,
godz. 14.06 NIE

Brak wersji 

papierowej
17 966,67 22 099,00 Nie rozpatrywana

4.
PHIN Inwestycje Sp. z o.o.,

Ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
14.12.2016,
godz. 14.08 NIE

Brak wersji 

papierowej
13 000,00 15 990,00 Nie rozpatrywana

5.
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych Delta Partner,
Ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn

14.12.2016,
godz. 14.12 NIE

Brak wersji 

papierowej
7 900,00 9 717,00 Nie rozpatrywana

6.
Atrium Grupa Doradcza 

B. Bańczyk, A. Żandarska  Sp. J.
Ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań

14.12.2016,
godz. 14.26 NIE

Brak wersji 

papierowej
19 800,00 24 354,00 Nie rozpatrywana

7.
GRANTS Consulting Sp. z o.o.

Pawlikowice 39, 95-200 Pabianice
14.12.2016,
godz.14.31 TAK - 27 000,00 33 210,00 20 20
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6. Wybrany wykonawca (dane adresowe Wykonawcy, nr tel./fax, adres e-mail): 

AVISTO Marcin Domanowski, ul. Piaskowa 34, 87-720 Ciechocinek, tel.600 896 758, adres e-mail: 
marcin.domanowski@doradzamy.eu

7. Unieważnienie postępowania:

Uzasadnienie: ……nie dotyczy……………………….………………………………………………………
8. Wybrana oferta:

cena brutto: ……6 629,70……………………………………………………….

pozostałe kryteria (jeśli dotyczy): ..............nie dotyczy.........................................................................

…………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
(najniższa cena, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia, inne wynikające z przesłanek do odstąpienia od stosowania regulaminu)
……najniższa cena…………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………

9. Oświadczam, że zlecenie przedmiotowego zamówienia nie narusza zasady wynikającej z art. 32 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Załączniki (należy wymienić jakie):

 x treść zapytań ofertowych skierowanych do wykonawców,

 x wydruk ogłoszenia ze strony internetowej,

zaproszenie do rokowań (negocjacji),

 x oferty złożone przez wykonawców,

 x informacje handlowe przesłane przez wykonawców z własnej inicjatywy,

 wydruk strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe potencjalnych,
wykonawców

 x oświadczenie/oświadczenia o bezstronności,
tj. braku powiązań  osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty6

 ………………………………………………………..………….;

 ………………………………………………..………………….;

 ………………………………………………..………………….;

........20.12.2016 r. Dorota Szymczak.............
(data, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności w postępowaniu)

..........20.12.2016 r. Jolanta Kopeć.................
(data, imię i nazwisko kierownika komórki wnioskującej)

...........20.12.2016 r. Bogdan Munik................
(data, imię i nazwisko członka kierownictwa)

6 Obligatoryjne jedynie dla procedury udzielania zamówienia przewidzianej dla beneficjentów środków europejskich. Dotyczy 
zamawiającego (beneficjenta lub osób upoważnionych przez beneficjenta do zaciągania zobowiązań) i osób wykonujących                
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także 
realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą
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zaznaczyć właściwe

Wzór do wyliczenia oferty najkorzystniejszej:

oferta z najniższą ceną
ŁĄCZNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW =
cena oferty badanej

x waga
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