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PRoToKÓt PosTĘPoWANlA o UDzlELENlE ZAMÓWENlA

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zamawiającego:

ZAKłAD UstUG REMoNToWYcH PERFEKT sERVlcE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą ul. Władysława lV 1 , 70-551 Szczecin, NlP:851 0109243,
Osoba odpowiedzialna za zamówienie : Patryk Masłyk
tel. 508 450 191, mail: biuro@peńektservice.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup myjni ultradźwiękowej w ramach projektu, pn:

,,Wdrożenie innowacyjnych technologli prefabrykacji rurociągów okrętowych z
Wykorzystaniem izometrii komputerowej przez Zakład Usług Remontowych ,,PERFEKT sERVlcE"
Sp. z o.o." ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Protramu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.5 lnwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjallzacji.

3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę brutto: 375 150,00 zł.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 04.10.2018 r. na podstawie**:
a) aktualnych średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia,
b) rozeznania rvnku wśród co naimniei trzech potencialnvch wvkonawców danego zamówienia ,

c) analizy wydatków z poprzednich .,. miesięcy,
d) kosztorysu inwestorskiego,
e) innej (podać jakiej) .,..............

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.: oferty od
wykonawców (3 szt.) stanowią załączniki nr 1-3 do niniejszego protokołu.

4. Miejsce udostępnienia zapytania ofertowego wraz z zalącznikami:
a) Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w okresie od 5 października do 22 października

2018 r, na stronie internetowej Zamawiającego http://www. perfektservice.pl/przetargi/,

na stronie Bazy Konku rencyjności prowadzonej przez Ministerstwo lnwestycji i Rozwoju:
https://bazakon ku re ncvinosci.f un d u s z cc t{ogeLs Lle=goyJ,
oraz rozesłane pocztą elektroniczną w dniu 5 paŹdziernika 2018 r. do :

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne CLEVRO Robert Klemba;

2. EKOSYSTEM CHEMlA ZARĘBSK| ZDZISŁAW;

3. Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON.
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Potwierdzenia publikacji oraz wysyłki zap$ania ofertowego stanowią zalączniki 4-7 do



b) w dniu ,,,,,,,,,,,,",,,.,,,= epubłikewane w Dziennjku Urzędewym Un!i Eurepejskiej - jeżeli
dotyczy),
c) zamieszczone w siedzibie zamawiającego - w miejscu: Tablica ogłoszeń od dnia 5.10.2018 r. do
dnia 22.10.2018 r.

d) inny sposób upublicznienia zapytania (wpisać jaki): nie dotyczy.

Dokumenty potwierdzające dokonanie upublicznienia zapytania ofertowego, stanowią załączniki
nr 8-10 do niniejszego protokołu,

5. W terminie wyznaczonym na przesyłanie ofert - tj. do 22 października 2018 r. otrzymano

oferty przesłane pocztą e-mail od wskazanych poniżej firm z propozycją cen całkowitych (netto/

brutto 23 % VAT):

Lp,
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Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne cLEVRo Robert Klemba

ul. Ksłęże Domki 56 a, 96-200 RaWa Mazowiecka

393 100,00

483 513,00
otrzymano
09.10.2018

7
Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON

ul. Olsztyńska 66, 11-001 Dywity

303 800,00

373 674,0o
otrzymano
15.10.2018

EKoSYSTEM cH EMlA ZARĘBsKl zDzlsłAW
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz

401 600,00

493 968,00
otrzymano
16.].0.2018

4 GT85 Polska sp. z o.o.

ul. Tokarska 9b, 20-210 Lublin

4ż175o,oo

518 752,50
otrzymano
L7.10.2oL8

Przesłane ofeńy stanowią załączniki 11-14 do niniejszego protokołu.

oferty zostały przeanalizowane i ocenione pod kątem kryteriów 1-3 określonych w zapytaniu

ofertowym. AnaliZa ofert przedstaWiona jest W poniższym zestaWieniu:

Nazwa wykonawcy ćpna ncttn/hrtrlłn zł Uwagi
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6. zestawienie i ocena ofert:

tp.

spelnienle pn€z

wykonawaę waf. Dot.

2ałaźu udżielania

żamóWień podmiotom

powiązanym (TAK/NlE)

spełnienie Warunków

udziału W postępowaniu

prźez Wykonawaę,

(TAx/t,lt6**,*1

KRYTER|A OCENY
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Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowo-Produkcyjne cLEVRo

Robert klemba

TAK NlE 0 0 0

0 pkt.

ofeńa nje spelnia kryterióW zo
Myjnia posiada mniejszą pojemność

użytkową niź W zapytaniu
ofertowym - zo

2
Zakład Urządzeń Elektronicznych

ULTRoN TAK TA( 7o,0o 20 10
100 pkt

ofeńa spelnia kryteria zo

3
EKOSYSTEM CHEMlA ZARĘBSK|

ZDZlsŁAW TAK
TAK

10 5
67,95 pkt

of€rta spetnia kryteria Zo

4 GT85 Polska sp. z o.o.
TAK TAK 50,42 1 7

58,42 pkt
ofeńa spelnia kryteria zo

Nazwa wykonawcy
1. cena

całkowlta

2. cra§

]€ak |i

śłwlśu w

okrasl€

rwar.ncii

3, okre§

8war9ncjl
suńa/uwa8l
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Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryterióW określonych w zapytaniu
ofertowym:

Kryterium 1: Cena całkowita (CC): waga 70 %.

Kryterium 2: Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CS}: waga 20 pkt.
Kryterium 3: Okres gwarancji (OG): max, 10 pkt,

7. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a/ Punktacja dla kryterium nr 1:

cend nainiższei z ofert / Cena bodonej oferty *o,7*!oo =ilość punktów dla kryterium ceny

b/ Punktacja dla krperium nr 2l
1. &as reakcji senwisu od powiadomienia o awarii poniżej

2. Qas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniźej

3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniźej

4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej

5. Qas reakcji senłisu od powiadomienia o awarii poniźej

96 godzin , 1 pkt.

72 godzin - 5pkt.
48 godzin - 10 pkt.

24 godzin - 15 pkt.

12 godzin - 20 pkt.

9.

d/ Punktacja dla krferium nr 3:
Jeżeli oferent udzieli gwarancji:
powyźej 35 miesięcy od daty zakupu ilość przyznanych punktów wynosi 10;
jeżeli udzieli gwarancji w okresie - 30 miesięcy, ilość przyznanych punktów wynosi 7;
jeżeli udzieli gwarancji w okresie 24 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 5;
jeżeli udzieli gwarancji w okresie poniżej ż4 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 0.

Wzór na obliczenie punktacji oceny oferty (POO):

POO= CC + CS + OG

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszych Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystn iejsza w oparciu o
wskazane kryteria oceny ofert.

Oświadczen ie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez
zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego łosoby
wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
stanowią załączniklzałączniki nr 15-18 do niniejszego protokołu.

UWagi:
1. Wszystkie oferty skalkulowano w cenie netto. Komisja wyboru ofert dokonała przeliczenia

oceny kryterium nr ]_ w cenie brutto, doliczając wartość 23 % podatku VAT.
2. Komisja skorygowała oczywistą pomyłkę pisarską W treści zapytania ofertowego w częŚci dot.

sposobu przyznawania punktacji dla kryterium nr 1(było błędnie 0,6 - skorygowana na 0,7).
3. W wyniku analizy ofert stwierdzono, iź ofeńa firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-

poprzez fakt,Produkcyjne CLEVRO Robert Klemba nie spełnia wymagań zapytania



iź myjnia ultradźwiękowa posiada mniejszą pojemność użwkową komory, niż określona jako
minimalna w zaPYtaniu ofertowym (oferowana: 2200 dm3, natomiast w zapytaniu ofertowym
- min. to 28oo dm3).

10. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy:
Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON
ul. olsztyńska 66, 11-001 Dywity
za cenę netto łącznie 3o3 80o00 zł; cena brutto: 373 674,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta sPełnia WszYstkie wymagania związane z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu
ofertowym. w wyniku przeprowadzonej oceny kryteriów spośród wszystkich dostępnych ofert,
otrzymała ona największą liczbę punktów - 1oo pkt.

Postępowanie prowadził:

a/ Krzysztof Masłyk - Zamawiający;

b/ Patryk Maslyk - Pełnomocnik Zamawiającego;

OŚwiadczam, Że w wYniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki
dokonane zostaną W sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów, przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

(data sporządzenia protokołu, podpis Zamawiającego)

ZATWlERDZAM

' zgodnie z opiseh przedmiotu zomówieni

Zakłał] l,]l:ir ,' .oir-vch
"PERFlliiT sL;R\ jC}i'' Sp.; o,o,
?0-n51 jzczecin. u) \l-ladyslawa IV nr 1
tc].9l 462,l4 3]: 161 32 7J; 810 l2 89

e-mail: Lliuro. perfekt l@tie,r. o]
NIP 85] 0lo,9:..l3. lii,rnoŃ siUnb5902

+* włościwe podkrcślić

"' obligotoryjnie w przypodku oszocowohej woltoŚci zdmówienio w wysokołi od 20 t|s. do 50 Ęs. ź netto w sytuacji, gdy w odpowiedzi no
obowiqzkowe upublicznienie no stronie intehetowej nie wpłynęĘ miĄ. 3 ważne ofert| konkurencyjne Pochodzące odióinycn wyionowcaw
'*" w plzypodku nie spełnienia warunków udziołu w postępowdniu przez wkonowcę, jeżeli zostoły przewidzione w zapytahil ofertówym, noleży wskazoć w
jokim żokreśie wykonowca ich nie spelnil

www.mapadotacji.gov.pl
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