Elbląg, 22.11.2021r.
PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT
Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/11/2021
1. Dane zamawiającego
OPEGIEKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
2. Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe
rynki zagraniczne.

3.

Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe:

W dniach 10.11.2021 do 19.11.2021 na stronie internetowej Beneficjenta
https://opegieka.pl/internacjonalizacja-msp,100,pl#services

4. Kryteria oceny ofert
Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
A. Cena netto - waga 100% = 100 pkt
Maksymalnie 100 pkt. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
A. Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów)
Cenę netto za wykonanie zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, koszty ponoszone
przez ewentualnych podwykonawców i partnerów.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

Cn
C = ------------------------- x 100 pkt.
Co
gdzie:
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C- cena netto/ wykonania oferty;
Cn- najniższa cena ofertowa netto spośród badanych ofert
Co- cena netto badanej oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
5. Termin składania ofert został ustalony na dzień 19.11.2021r. Do upływu składania ofert do
Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
data złożenia

kryterium cena

oferty

cena netto

OEG Dotacje Michał Cieśluk
ul. Długa 33, 62-022 Radziewice

15.11.2021

32 000,00

100,00

2

GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko
al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

15.11.2021

36 000,00

88,89

3

Centrum Doradztwa sp. z o.o.
ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław

16.11.2021

34 000,00

94,12

lp

nazwa wykonawcy

1

punkty

Złożona oferta spełnia kryteria i warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym i nie występują
powiązania osobowo/kapitałowe.
6. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
OEG Dotacje Michał Cieśluk
ul. Długa 33, 62-022 Radziewice
Oferta spełnia kryteria i warunki udziału w postepowaniu określone w zapytaniu ofertowym
(dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, wiedzy, doświadczenia i zaplecza kadrowego).
7. Załączniki
a. Oferty
b. Oświadczenia dot. braku powiązań z wykonawcami osób po stronie z-cego

Na tym protokół zakończono i podpisano:
Imię i Nazwisko oceniającego
Dokument podpisany przez
ADAM
AUGUSTYNOWICZ
Data: 2021.11.22 13:18:21
CET
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