Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień
do 30 tys. euro netto
Protokół z rozeznania rynku
1. W dniu 11 marca 2020 r. dokonano rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty
na oświetlenie sceniczne podczas imprezy „Zabawa na granicy” - wspólny festyn, organizowanej
w ramach projektu „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic
u Karvine” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
2. Zaproszenie do składania ofert cenowych zostało w dniu 20 lutego 2020 r. zamieszczone
na stronie internetowej www.godow.pl, na www.facebook.com/godowdlabiznesu oraz wysłane do
pięciu potencjalnych wykonawców. Termin składania ofert upłynął w dniu 05 marca 2020 r.
3. Zebrano następujące oferty:
Lp. Nazwa wykonawcy, cena, ilość
doświadczenia w realizacji usług

wskazanego Ilość punktów Ilość punktów Łączna
ilość
przyznanych w przyznanych w przyznanych
kryterium cena kryterium
punktów
doświadczenia

1.

LIGTH-TECH P.U.H. s.c. Mirosław Mksymiuk,
Jarosław Jaworski, ul. Zemborzycka 116c, 20-145
Lublin
cena netto: 4.900,00 zł / cena brutto: 6.027,00 zł
ilość doświadczenia: 0

15,71

0

15,71

2.

PPHU CONER Konrad Gołąb, os. Na skarpie 6/2,
28-340 Sędziszów
cena netto: 1.900,00 zł / cena brutto: 2.337,00 zł
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ilość doświadczenia: 12
3.

Lumen4u Magdalena Długosz-Malcherek, ul.
Kazimierza Wielkiego 11A/12, 44-194 Knurów
cena netto: 4.000,00 zł / cena brutto: 4.000,00 zł
ilość doświadczenia: 15

4.

Unister Sound Sp. z o.o., ul. Jana 11, 44-282
Łuków Śląski
cena netto: 3.000,00 zł / cena brutto: 3.000,00 zł
ilość doświadczenia: 12

5.

„MAGNUM” Muzyczna Agencja Usługowa Adam
Danek, ul. Skrzyszowska 5A, 44-338 JastrzębieZdrój
cena netto: 2.000,00 zł / cena brutto: 2.460,00 zł
ilość doświadczenia: 11

6.

PER ARTE Spółdzielnia Socjalna, ul. 1 Maja 20,
43-300 Bielsko-Biała
cena netto: 1.100,00 zł / cena brutto: 1.353,00 zł
ilość doświadczenia: 15

7.

SLC SOUND & LIGHT CREW Mateusz Rybiński,
ul. Młyńska 9A, 07-300 Ostrów Mazowiecki
cena netto: 2.500,00 zł / cena brutto: 2.500,00 zł
ilość doświadczenia: 12

Projekt „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

W dniu 06 marca 2020 r. do firmy PER ARTE Spółdzielnia Socjalna, ul. 1 Maja 20, 43-300
Bielsko-Biała wysłano wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. W dniu 11 marca 2020 r. otrzymano w/w wyjaśnienia, które po analizie
uwzględniono.
4. Kryteria oceny ofert:
a) cena – 70%
b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia – 30%.
Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana według wzoru:
(Cmin / Ci) x 70 = Pkti
gdzie:
Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
Pkti – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
Liczba punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu
zamówienia” przyznawana według schematu:
- wskazanie od 3 do 5 realizacji: 10 pkt
- wskazanie od 6 do 10 realizacji: 20 pkt
- wskazanie powyżej 10 realizacji: 30 pkt

5. Na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 70%
b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia – 30%.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (nazwa firmy, adres, cena oferty brutto):
PER ARTE Spółdzielnia Socjalna, ul. 1 Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała
cena netto: 1.100,00 zł / cena brutto: 1.353,00 zł

6. Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najtańszą cenę oraz spełnia warunki określone
w zaproszeniu do składania ofert cenowych na oświetlenie sceniczne podczas imprezy „Zabawa na
granicy” - wspólny festyn, organizowanej w ramach projektu „Synergia - integracja społeczności
i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Załączniki zgodnie z § 5 ust. 3:
x potwierdzenia przesłania zapytania lub publikacji zapytania*
x wydruki ofert ze stron internetowych/złożone oferty
oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych*

2020-03-11 Beata Wala
(pracownik odpowiedzialny merytorycznie
za realizację zadania - podpis i data)

2020-03-11 Katarzyna Skrobak
(kierownik komórki organizacyjnej - podpis i data)

2020-03-11 Tomasz Kasperuk
(Wójt Gminy bądź osoba upoważniona - podpis i data)
*jeżeli dotyczy
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