PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU
WYKONAWCY ZADANIA UJĘTEGO W ZESTAWIENIU
RZECZOWO-FINANSOWYM POD NAZWĄ
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy
Wiejskiej w Kolinie"
Inwestycja realizowana w ramach operacji grantowej w ramach poddziałania 19.02.
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

1.

2.

Zamawiający:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE
Kolin 59
73-115 Dolice
NIP 854-232-25-20
Przedmiot zamówienia publicznego:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnosportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
Zagospodarowanie terenu będzie polegało na:
1)

Budowie drewnianej wiaty o wymiarach min. 6 m x 3 m i wysokości ok. 3,5.
Dach dwuspadowy.

2) Wykonaniu terenu utwardzonego z kostki brukowej betonowej
cementowo- piaskowej. Podbudowa z kruszywa łamanego.

na podsypce

3) Dostawie i montażu stacji naprawy rowerów;
Minimalne wymagania samoobsługowej stacji naprawy rowerów;
- obudowa stacji ocynkowana lub kwasoodporna,
- malowana proszkowo lub termoplastycznie,
-stacja montowana do podłoża,
-linki ze stali nierdzewnej
Minimalne wyposażenie stacji naprawczej:
- klucz nasadowy
- pompka
- klucz płaski 6-15 mm
- klucz imbusowy
- łyżka do opon
- wkrętak płaski, krzyżowy, trox
- stojak lub wieszak rowerowy
Zakres prac budowlanych opisany jest w przedmiarze robót.
2. Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego.
3. Termin wykonania zamówienia:
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Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 65 dni od daty
podpisania umowy.
3.

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz – w przypadku zmiany
zapytania ofertowego – zmienionego zapytania ofertowego przez beneficjenta.
1. Zapytanie ofertowe zostało w dniu 07 kwietnia 2022 roku opublikowane na stronie
internetowej Stowarzyszenia Wiejska Inicjatywa Rozwoju http://www.wir-lgd.org.pl/ oraz
przesłane do trzech wykonawców:
1) D.K. Damian Stęplowski Brzezina 7, 73-115 Dolice
mail damian.steplowski@go2.pl
2) DaKon Damian Zdrojek ul. Starogrodzka 1/7 73-260 Pełczyce
mail dakon.infopl@gmail.com
3) HMB- PZUO Sowiński ul. Armii Polskiej 17, 73-260 Pełczyce
mail hmbpsowinski@gmail.com

4.

2. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nie było zmieniane.
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych, które stanowią
odpowiedź na warunki udziału w tym postępowaniu i kryteria oceny ofert.
Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Nr
Nazwa oraz adres
Data i
Cena
Termin
of
wykonawcy
godzina
brutto
wykonania
ert
wypływu
zł
zamówieni
y
a
1.
D.K. Damian Stęplowski 12.04.2022r.
48 250,00
60 dni
Brzezina 7,
godz. 16.18
73-115 Dolice
2.
Pracownia Projektowo22.04.2022r.
47 970,00
65 dni
godz. 7.46
Wykonawcza
EKOLIBER inż.
Grzegorz Gil
Ul. Długa 3 Żarowo
73-110 Stargard
3.
IMSTUDIO.PL
24.04.2022r.
43 000,00
65 dni
godz.
15.50
Agencja Reklamowa/
Producent Reklam
Ul. Grunwaldzka 178
33-300 Nowy Sącz

5.

6.

Okres
gwarancji
m-ce
24 miesiące
36 miesięcy

36 miesięcy

Informacja w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu
Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i
doświadczenia.
Zamawiający nie określał ww. warunku
Informacja o punktach przyznanych poszczególnym oferentom z wyszczególnieniem
punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:
Nr

Nazwa (firma)

Cena brutto
2

Obliczenie

Uwagi

7

ofer wykonawcy
zł
punktacji cena
ty
100%
1.
D.K. Damian Stęplowski
48 250,00
Brzezina 7,
73-115 Dolice
2.
Pracownia Projektowo47 970,00
89,63
Wykonawcza EKOLIBER
inż. Grzegorz Gil
Ul. Długa 3 Żarowo
73-110 Stargard
3.
IMSTUDIO.PL
43 000,00
100
Agencja Reklamowa/
Producent Reklam
Ul. Grunwaldzka 178
33-300 Nowy Sącz
Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Oferta
odrzucona
-

-

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
IMSTUDIO.PL Agencja Reklamowa/ Producent Reklam, Ul. Grunwaldzka 178
33-300 Nowy Sącz
Ilość uzyskanych punktów - 100
Uzasadnienie wyboru
Za najkorzystniejszą uznano ofertę , która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała najwyższą ocenę
punktową na podstawie określonych w zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert, to jest:
1) cena- 100 %
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Wskazanie ofert odrzuconych i powody ich odrzucenia:
W postępowaniu odrzucono ofertę firmy D.K. Damian Stęplowski, Brzezina 7,
73-115 Dolice
Oferta została odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści zapytania ofertowego.
Zamawiający określił w dziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 Wymagany okres
gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
W ofercie nr 1 Wykonawca udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy.
Data sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez
beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu

.......................................................................
.......................................................................
10.

Dolice, dnia……………………………
Dokumenty potwierdzające przebieg postępowania
1) Zapytanie ofertowe z załącznikami,
2) Dowód upublicznienia zamówienia na stronie http://www.wir-lgd.org.pl/
3) Złożone oferty,
4) Umowa z wybranym Wykonawcą.
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