Załącznik nr 2
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. Dane dotyczące zamówienia:
Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub
eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:
a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności, prowadzących do opracowania nowych
produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia
znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub
usług;
b) prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i
wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w
Przedmiot zamówienia celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów,
procesów lub usług
c) opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub
pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych
produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym
model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których
głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt
zasadniczo nie jest jeszcze określony.

2. Dane dotyczące upublicznienia zapytania ofertowego:
Strona, na której zamieszczono zapytanie ofertowe
Adres strony
Okres w jakim zamieszczono zapytanie na stronie
baza konkurencyjności
1
od dnia 13.06.2019 do dnia 21.06.2019

5.
6.
Informacja o Liczba przyznanych
spełnieniu
punktów
lub nie
warunków
udziału w
postępowan
iu (0-1)

Wydział

1.
1

100 000,00

19.06.2019

TAK

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

100

7.
Uwagi

Uzyskana liczba
pkt. za
kryterium …
Uzyskana liczba
pkt. za
kryterium …
SUMA
(max 100 pkt)

3. Dane dotyczące złożonych ofert:
2.
3.
4.
Nazwa
Cena
Data
wykonawcy
netto
wpływu
/brutto
oferty

Uzyskana liczba
pkt. za ryterium
cena

1.
Num
er
oferty

-

-

100

-

Mechaniczny
Politechniki
Krakowskiej,
Instytut
Technologii
Maszyn i
Automatyzacji
Produkcji
Politechnika
Rzeszowska,
Wydział
Budowy
Maszyn i
Lotnictwa

2.

/
120 000,00

120 000,00
/
147 000,00

19.06.2019

TAK

83,33

83,33

3.

4. Dane dotyczące wybranej oferty:
Nr oferty
1
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Instytut
Nazwa Wykonawcy
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Uzasadnienie
wyboru

Oferta wybrana na podstawie kryterium cena, zgodnie z
zapisami zapytania ofertowego

5. Oświadczenie Zamawiającego:
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami,
którzy złożyli oferty, 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.
6. Załączniki do protokołu:
1.Wydruk (Print Screen) stanowiący potwierdzenie umieszczenia
zapytania ofertowego na stronie internetowej baza
Nazwa
konkurencyjności 2 zawierający potwierdzenie upublicznienia
załącznika
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2.Złożone oferty
3. Informacja o historii zmian w zapytaniu ofertowym jeśli zmiany
2

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

-

