Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków własnych

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ BEZ PODATKU
OD TOWARÓW I USŁUG JEST MNIEJSZA
NIŻ 130 000 ZŁOTYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-25131-56922

Tytuł projektu:
„Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo” w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
Przedmiot zamówienia:
Prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym - Kościół p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach
– według programu prac konserwatorskich dla kamiennych tablic pierwotnie zamykających
krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia z Kościoła pw. Św. Marcina
w Ćwiklicach
Zamawiający:
Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Świętego Marcina w Ćwiklicach
ul. Zawadzkiego 9
43-229 Ćwiklice
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Informacja o wartości zadania i terminie jej ustalenia
Wartość zadania netto: 105.508,00 PLN
Termin ustalenia wartości zadania: 03.02.2021
Sposób ustalenia wartości zadania: rozeznanie rynku na podstawie kosztorysu
przedwykonawczego
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Informacja o sposobie i terminie upublicznienia zapytania ofertowego przez
Beneficjenta:
W dniu 30.07.2021 zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:
1) w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56922;
2) na stronie internetowej zamawiającego:
http://www.marcin-cwiklice.pl
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Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych
danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu
i kryteria oceny ofert:
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Oferty które wpłynęły:
Zadanie: Prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym
Numer
oferty

1

2
3

4

Data
wpływu
oferty

dane z oferty, które stanowią
odpowiedź na kryteria oceny
ofert

15.08.2021

cena brutto – 105.743,12 PLN

16.08.2021

cena brutto – 56.000,00 PLN

16.08.2021

Cena brutto – 96.022,00 PLN

Nazwa oferenta
KONSORCJUM:
MEANDER
KONSERWACJA
DZIEŁ SZTUKI
MAŁGORZATA
MARSZAŁEK –
LIDER ORAZ
ROBERT
SZEWCZYK PARTNER
Joanna Mac
Konserwacja Dzieł
Sztuki
VERMILION
BOŻENA HALSKA

Informacja o spełnieniu przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt. 2, lit. a „Zasad szczegółowych dotyczących udzielania
zamówień w projekcie/mikroprojekcie”:
Wszyscy oferenci spełnili warunek.
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Informacja o spełnieniu przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. IV zapytania ofertowego nr 2021-25131-56922
z dnia 30.07.2021:
Oferenci nr 1 i 3 spełnili warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. IV
zapytania ofertowego. Oferent nr 2 nie spełnił warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. IV zapytania ofertowego – oferent nie dołączył do oferty
wymaganego załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – parafowanego wzoru umowy.
Oferent w dniu 18.08.2021, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego ( pkt. VIII )
został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej do uzupełnienia oferty
o brakujący załącznik do dnia 20.08.2021. W odpowiedzi w dniu 20.08.2021 oferent
poinformował zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej o rezygnacji
z udziału w realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym. W związku z powyższym
oferta nr 2 została odrzucona z powodu braków formalnych (oferta złożona przez
oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym ) oraz z powodu
rezygnacji oferenta z udziału w postępowaniu.
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Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów
oceny i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:
Punkty zdobyte przez poszczególne oferty
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Zadanie Prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym
Numer oferty
(zgodnie z pkt. 3
protokołu)
1
3
7

Cena brutto 100
pkt.
105.743,12 PLN
96.022,00 PLN

Suma punktów [najniższa zaoferowana
cena brutto / cena ocenianej oferty
brutto ] x 100
90,81
100,00

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru
Zadanie Prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym:
wybrana została oferta firmy VERMILION BOŻENA HALSKA, oferta spełniła wszystkie
warunki i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.
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Oferty odrzucone:
Oferta nr 2 - Joanna Mac Konserwacja Dzieł Sztuki - oferta złożona przez oferenta nie
spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym; oferent nie dołączył do oferty
wymaganego załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – parafowanego wzoru umowy.
Oferent w dniu 18.08.2021, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego ( pkt. VIII )
został wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej do uzupełnienia oferty
o brakujący załącznik do dnia 20.08.2021. W odpowiedzi w dniu 20.08.2021 oferent
poinformował zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej o rezygnacji
z udziału w realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym. W związku z powyższym
oferta nr 2 została odrzucona z powodu braków formalnych (oferta złożona przez
oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym ) oraz z powodu
rezygnacji oferenta z udziału w postępowaniu.
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Załączniki do protokołu
Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu:
Lp.
załącznik
1
Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
2
Złożone oferty
Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli
oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu
3
zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert

szt.
1
3
1

10
Osoba sporządzająca protokół
…………………………………………………
Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby
sporządzającej protokół
(Beneficjent/osoba upoważniona)

Ćwiklice, 20.08.2021
miejscowość i data
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