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Ja-strząb, drria 18'07.2016 r.

Protokół z postępowania w ramach zapytania ofertowego
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy pnydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Jastrząb

Wartość niniejszego zanrówienia nię przel<racza kwoty 30 000 EURO, \{ zvnązku
zpov,yŻszym nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - ert.4 pkt 8 ustawy.

Oferty uzyskano od firm na podstawie:
. zgodnie z zasadą konkurencyjności zapy'tarńe zamteszczono na stronie internetowej

Zama'wiającego Wigg[rzab:Łonn:p! w dniu 1 i.07.2016r' .

Zamawiaj ący okre śl ił tęrmin składani a ofęrt ; 1 5. 0 7 .Ż0 l 6r.

Oceny ofert dokonano w dniu 18.07.2016 r.

ZESTAWIENIE OFERT ZŁaŻ}NYCH W TERMINIE

W dniu 18'07.2016 r. dokonano oceny złoŻonych ofert' które vgpłynęły w ..uqtlznaczonym

tenninie. oferty spełniĘ warunęk stawiany przez Zamavńającego Wykonawcy' określony

w pkt. YI Zapfiania ofertowęgo tj.

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalnoŚci w zakresie objęĘm przedmiotem

zamówienia tZrL- prowadzą działalnośĆ gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie erł'idencji działalności gospodarczej.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenię umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia

Warunek posiadania ''ł.iedzy i doświadczęnia zostanie Za uzrLarly' jeżeli Wykonawca rvykaze

się wykonaniem usług - w okresię ostatnich 3 lat przed upływem terminu składarria ofert'

a jeśli okres prowadzenia dziil.alności jest krótszy to w tym okresie * polegających na

przygotowaniu co najmniej 2 dokumentacji pĄektowych na budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków w ilości co naimniej 30 szt. kazda araz załączy dowody potwierdzające,

że usługa została wykonana należycie (referencje).

1p Nazwa i adres wykonawcy Terminwpłvtrru ofęrtv

1 Spółka Konsultingo\ł'o _ szkoleniowa GREECON Sp.
z o"o. UI. Btzeźna 5, 98-l00 Łask

8.A7.2A16 r. godz. 10.01

Ż
SKAR CENTRUM Sp. z o.o., ul. Panoramtezna5ll9,
25 - 503 Kielce.

15.07 .2016 r " godz. 1 3.59



Zgodnie z ustalonymi w zapytaniu kryeriami oceny ofert:
1) cena ofertowa _ waga kryteńum: 95% (maksymalna |iczba punktów - 70)
2) termin _ waga kryterium: 5 % (maksymalna liczna punków 5)

postępowanie wygra oferent, który otrryma największą łączną liczbę punków
w kryteriach oceny ofeń.

ZESTAWIENIE oFERT WRAZ zE ZD0BYTĄ PUNKTACJĄ

Najkorzystniejszą ofeńą na wykonanie usługi: na wykonanie dokumentacji projektowej
budowy prrydomowych oczyszcza|ni ścieków na terenie Gminy Jastrząb przedstawiła
firma:

SKAR CENTRUM Sp. z o.o., ul. Panoramiczna 5119,25 - 503 Kielce.

Uzasadnienie wvboru:
ofeńa spełniła wymogi określone w Zapytartiu ofertowp oraz uzyskała najwyższą sumę
punktów w kryeriach oceny ofert (uzyskała ogółem 100 pkt na 100 pkt możliwych).

Zup.wóJĘ'GmlnyWL/4'//
SEKRETARZ GMINY

lp Nazwa i adres wykonawcy Liczba przyznailych
punłtów w następuj ących

krvteriach ocenv ofert

Stmra punktów

Cena oferty
błutto

Termin

I
Spółka Konsultingowo szkoleniowa
GREECON Sp. ' o.o. Ul. Btzeźna 5
98-100 Łask

90,93 5 95,93

Ż
SKAR CENTRUM Sp. z o.o., ul.
Panoramicma5ll9,25 - 503 Kielce.

95 5 100


