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Protokół protokołu z procedury o udzielenie zamówienia
I. Nazwa i adres dotacjobiorcy:
Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, NIP 775 24 06 961
II. Nazwa zamówienia:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024
III. Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług):
IV.Publikacja zapytania ofertowego.
1) Data: 13.01.2017r.
2) Adres strony internetowej: www.gminazychlin.pl oraz Biuletyn Informacji
Publicznej
3) Termin składania ofert: 25.01.2017 r. godz. 14:30
V. Wykaz złożonych ofert.
L.p.
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5
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Nazwa i adres wykonawcy

BAJOR CONSULTING - Przemysław
Bajor UL Urzędnicza 39/63, Łódź
Green Key Joanna Masiota Tomaszewska, ul. Nowy Świat 10
a/15, 60-583 Poznań
Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk,
A. Żandarska Sp. J. Poznań ul.
Ratajczaka 26/3
Dolnośląskie Centrum Rozwoju
Lokalnego s.c Przemysław
Wojcieszek, Jerzy Wojcieszak,
50-260 Wrocław, ul. Jedności
Narodowej 45 B
Instytut Badawczy IPC Sp. zo.o
Wrocław, ul. Aleksandra
Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
Konsorcjum: EU-CONSULT sp. z o.o
(lider konsorcjum) oraz UTILA sp. z
o.o. (partner konsorcjum) z siedzibą
w Gdańsku 80-855, ul. Wały

Data złożenia
oferty

Warunki udziału
w procedurze

23.01.2017 r.

Spełnia /
Nie spełnia
-Spełnia /Nie spełnia

24.01.2017 r.

Zgodność oferty
z zapytaniem
ofertowym
Tak/N4eTak/Nłe-

24.01.2017 r.

Spełnia
/■ Nte-spełma

Tak/Nie-

24.01.2017 r.

Spełnia
-/- Nic spełnia

Tak/Wfe-

24.01.2017 r.

Spełnia
/ Nie spcłnfa—

Tak/Nte-

25.01.2017 r.
Godz. 10:00

Spełnia
-/-Nie spełnia

Tak/N4e-

Piastowskie 1

a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnieniem warunków:1
i.

Oferta nr 2 Green Key Joanna Masiota - Tomaszewska, ul. Nowy Świat
10a/15, 60-583 Poznań, nie spełniła warunków udziału w postępowaniu.
Oferent w swoim wykazie opracowanych programów wykazał 7 usług
(tj. wszystkie) poniżej wartości 20 000,00 zł brutto. W warunkach udziału
w postępowaniu zamawiający wskazał, że uzna tylko te zamówienie których
wartość wynosi min. 20 000,00 zł brutto.

b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością ofert z zapytaniem
ofertowym2
Brak
VI.

Ocena złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

1.

BAJOR CONSULTINGPrzemysław BajorUl.
Urzędnicza 39/63, Łódź

Liczba punktów
w kryterium
cena wraz z
uzasadnieniem

Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie
wraz z
uzasadnieniem

Liczba punktów w
kryterium liczba
pozytywnie
zweryfikowanych
programów
rewitalizacji wraz z
uzasadnieniem

Łączna
liczba
punktów

33,48

20
(5
opracowanych
programów
rewitalizacji potwierdzonych
protokołami
odbioru praczgodnych z
warunkami
udziału w
postępowaniu)

7,5
(jeden zaopiniowany
program rewitalizacji
przez IŻ, zgodny z
warunkami udziału w
postępowaniu)

60,98

1 Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnienie warunków udziału w
procedurze.
2 Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami
określonym w zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano usługi/dostawy/ roboty budowlane niezgodne z opisem
zamówienia).

2.

3.

4.

5.

Green Key Joanna Masiota
-Tomaszewska, ul. Nowy
Świat 10 a/15, 60-583
Poznań

Atrium Grupa Doradcza B.
Bańczyk, A.Żandarska Sp. J.
Poznań ul. Ratajczaka 26/3

Dolnośląskie Centrum
Rozwoju Lokalnego s. c
Przemysław Wojcieszek,
Jerzy Wojcieszak,
50-260 Wrocław, ul.
Jedności Narodowej 45 B

Instytut Badawczy IPC
Sp. z o. o
Wrocław, ul. Aleksandra
Ostrowskiego 9, 53-238
Wrocław

Oferta odrzucona

25,84

36,67

28,13

20

30

(7 opracowanych
programów
rewitalizacji potwierdzonych
protokołami
odbioru prac i
referencjami
zgodnych z
warunkami
udziału w
postępowaniu)

(5 zaopiniowany
programów
rewitalizacji przez
IZ - publikacje list
zatwierdzających
wykaz programów
przez UM zgodnych
z warunkami
udziału w
postępowaniu )

20

30

(6 opracowanych
programów
rewitalizacji potwierdzonych
protokołami
odbioru prac
zgodnych z
warunkami
udziału w
postępowaniu)

(4 zaopiniowane
programy
rewitalizacji przez
IZ - potwierdzone
przez jednostki jst.
w wydanych
referencjach i w
wykazie
zatwierdzonych
programów
rpo.dolnyslask.pl
zgodnych z
warunkami udziału
w postępowaniu)

20

30

(9 opracowanych
programów
rewitalizacji potwierdzonych
protokołami
odbioru prac
zgodnych z
warunkami
udziału w
postępowaniu)

(6 zaopiniowanych
programy
rewitalizacji przez
IZ - potwierdzenie
przez jednostki jst.
w wydanych
referencjach i na
opublikowanych
listach przez IŻ,
zgodnych z
warunkami udziału
w postępowaniu)

75,84

86,67

78,13

6.

Konsorcjum: EU-CONSULT
sp. z o.o (lider konsorcjum)
oraz UHLA sp. z o.o.
(partner konsorcjum) z
siedzibą w Gdańsku 80855, ul. Wały Piastowskie 1

VII.

50

20

15

(9 opracowanych
programów
rewitalizacji potwierdzonych
protokołami
odbioru prac,
zgodnych z
warunkami
udziału w
postępowaniu)

(2 zaopiniowane
programy
rewitalizacji przez
IZ - publikacje list
zatwierdzających
wykaz programów
przez UM zgodnych
z warunkami
udziału w
postępowaniu )

85

Wybór oferty

1) Nazwa i adres wykonawcy: Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s. c
Przemysław Wojcieszek, Jerzy Wojcieszak,
50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45 B
2) Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów
niepodlegająca odrzuceniu.

VIII.

Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności
związane z udzieleniem zamówienia:

1. Edyta Ledzion - Kierownik Referatu GCPI
(osoba sporządzająca protokół)
2. Krzysztof Anyszka - Kierownik Referatu BPI
3. Martyna Lewandowska - młodszy referent referatu GCPI

......kOltyOM...

bu rm istrz

.V\AiJÆlt:......

........................................................

(data sporządzenia protokołu)

(podpis osoby Upoważnionej)

Załączniki:
1)
2)
3)

Zapytania ofertowe wraz z potwierdzeniem publikacji (wydruk ze strony internetowej)
Oferty złożone w odpowiedzi na zapytania ofertowe
Oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy
czynności związane z udzieleniem zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do
procedury udzielania zamówień przez dotacjo biorców.

