
 
 

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY 

KONKURENCYJNOŚCI 

 

dot.: Dostawa nowych środków trwałych tj. domek z suchą sauną oraz bania ruska dla 

firmy 

 Stycznik S.C. B. Łyskawka, S.Waluś. 

w ramach projektu pt. „Uruchomienie usług okołoturystycznych - sposobem na 

umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy”  współfinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność 

MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP (projekty 

konkursowe).  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stycznik Spółka Cywilna Barbara Łyskawka, Sławomir Waluś, 

ul. Wyzwolenia 33, 43-365 Wikowice.  

e-mail: stycznik@woodsw.pl 

tel. +48 502730092 

https://www.apartmani.com.pl 

NIP: 547-005-09-72 

 

II. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

1. http://apartmani.com.pl/zapytania-ofertowe/ 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16179 

 

III. INFORMACJA O SPEŁNIENIU  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

PRZEZ WYKONAWCÓW: 

 

Czy wszystkie oferty zostały złożone przez 

podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo? 
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Czy w zapytaniu ofertowym zostały 

postawione  warunki?  

1. Oferent musi posiadać uprawnienia 

do wykonywania określonej 

działalności lub czynności jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek 

posiadania uprawnień. 

2. Oferent/Oferenci: a. nie zalegają z 

uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, b. nie są w stanie 

likwidacji lub upadłości lub nie 

zostało w stosunku do nich wszczęte 

postępowanie restrukturyzacyjne. 

3. Z możliwości realizacji zamówienia 

wyłącza się podmioty, które 

powiązane są z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy 

osobowo lub kapitałowo, w 

szczególności poprzez: a. 

uczestniczenie w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, b. posiadanie co najmniej 

10% udziałów lub akcji, o ile niższy 

próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO 

w wytycznych programowych, c. 

pełnienie funkcji członka organu 



 
 

nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, d. 

pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego 

stopnia lub powinowactwa drugiego 

stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. Weryfikacja - na podstawie 

złożonego oświadczenia o braku 

powiązań kapitałowych i osobowych 

z Zamawiającym. 

4. Oferenci: Nie mają powiązań 

osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym 

Czy wszystkie wskazane warunki udziału w 

postępowaniu zostały spełnione przez 

oferentów? 
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IV. INFORMACJAO WPŁYNIĘCIU OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

1. W części I – Dostawa nowych środków trwałych tj. domek z suchą sauną 

2. W części II – Dostawa nowych środków trwałych tj. bania ruska 

 

IV. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH/PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY: 

 

1/ Cena- 70%. 

2/ Gwarancja przedmiotu zamówienia  - 20%. 

3/ Czas reakcji serwisu ( max. 24h)  - 10%. 

Sposób oceny:  

1. punktacja za kryterium:  



 
 

a. cena - porównywane będą ceny zamieszczone w złożonych ofertach. 

Opis sposobu obliczenia ceny:                                                 

    Cena najniższa oferowana netto 

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------------------ x 70% x 100 

                                                   Cena badanej oferty netto 

 

2. punktacja za kryterium: 

b. gwarancja za przedmiot zamówienia  – porównywany będzie okres gwarancji  

podany przez oferentów w ofertach.  

Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium  

okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia  :  

 od 36 miesięcy od przekazania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - 1 pkt. 

 od 48 miesięcy od przekazania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - 2 pkt. 

 od 60 miesięcy od przekazania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - 3 pkt. 

 

Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium długości gwarancji przedmiotu zamówienia :                           

   Ilość punktów ocenianego Wykonawcy 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x  20 % x 100 

                                Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów  

3. punktacja za kryterium: 

c. czas reakcji serwisu przedmiotu zamówienia  – porównywane będą terminy  

podane przez oferentów w ofertach.  

Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium  czas 

reakcji serwisu przedmiotu zamówienia  :  

 do 24 h od zgłoszenia awarii - 1 pkt. 

 Do 6 h od zgłoszenia awarii - 2 pkt. 

 Do 2 h od zgłoszenia awarii - 3 pkt. 

Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium czas reakcji serwisu przedmiotu zamówienia :      

 

 

                      

   Ilość punktów ocenianego Wykonawcy 



 
 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x  10 % x 100 

                                Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów  

 

 

V. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

OFERTOWE ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA OFERT – 

SPOSOBEM PRZYZNAWANIA PUNKTACJI POSZCZEGÓLNYM 

WYKONAWCOM ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM. 

Ze względu na możliwość składania ofert częściowych otrzymane oferty przedstawiają się 

następująco: 

CZĘŚĆ I 

Lp. Nazwa 

wystawcy 

oferty 

Oferta nr 

oraz data 

wpłynięcia 

Kryterium 

oceny: 

CENA 

Kryterium 

oceny: 

GWARANCJA 

Kryterium 

oceny: 

CZAS 

REAKCJI 

SERWISU 

Podsumowanie 

oceny 

1.  
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----- 

 

----- 

 

 

----- 

 

----- 

 

 

----- 

 

 

CZĘŚĆ II 

Lp. Nazwa 

wystawcy 

oferty 

Oferta nr 

oraz data 

wpłynięcia 

Kryterium 

oceny: 

CENA 

Kryterium 

oceny: 

GWARANCJA 

Kryterium 

oceny: 

CZAS  

REAKCJI 

SERWISU 

Podsumowanie 

oceny 

1.  

BRAK OFERT 

 

----- 

 

----- 

 

 

----- 

 

----- 

 

 

----- 

 

 

VI. WYBÓR OFERTY: 



 
 

Wybór oferty dokonany został na podstawie sumy trzech kryteriów: kryterium ceny, 

kryterium gwarancji oraz kryterium czasu reakcji serwisu. 

W związku z możliwością dopuszczenia składania ofert częściowych wybrano następujących 

wykonawców: 

1. Część I  

Nie złożono żadnej oferty 

2. Część II 

Nie złożono żadnej oferty 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 

rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez 

Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług w ramach zapytania ofertowego 

1/SB/2020 

2. Jako Zamawiający oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach 

zapytania ofertowego 

a) Z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci) 

b) Z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach zapytania 

ofertowego 1/SB/2020 (wykonawcy)  

nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 
 

 

 

 

Data sporządzenia protokołu: 24.11.2020 r. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie: http://apartmani.com.pl/zapytania-

ofertowe/  

oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16178 
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