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Katowice, dnia 10 stycznia 2022 r. 

Nr sprawy: 3/2021/3.2/ATLANTIS 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.03.02.00-24-067F/20-003 

Nazwa Beneficjenta: ATLANTIS Sp. z o.o. 

Tytuł zamówienia: Wyposażenie wnętrz. 

1. Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 

Strona ministerialna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86237 

Nr postępowania w Bazie 
konkurencyjności 

2021-24281-86237 

Strona internetowa Beneficjenta  https://www.atlantistravel.pl/fundusze-europejskie 

Inne (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty 
wpłynięcia oferty do Zamawiającego:  

Nr 
oferty 

Dane oferenta Data i godzina wpływu 

CZĘŚĆ I 

1 Stolarstwo-tapicerstwo Marcin Ochman 07.01.2022 r.; godz. 09:20 

CZĘŚĆ II 

 
Brak ofert  

CZĘŚĆ III 

1 Pracownia tapicerska TapiExpert Przemysław Zieliński 04.01.2022 r.; godz. 10:00 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:  

Czy wszystkie oferty zostały złożone przez podmioty 

niepowiązane osobowo i kapitałowo? 

Tak. 

Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione dodatkowe 

warunki – jeśli tak, proszę wskazać, jakie? 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał 

doświadczenie w dostawie wyposażenia tożsamego z 

przedmiotem zamówienia w CZEŚĆI I, rozumiane jako 

zrealizowanie min. 1 dostawy biurek lub kontenerków lub 

stolików lub regałów lub szaf (komod) lub drewnianej mapy 

świata lub ścianki działowej  w okresie ostatnich 3 lat – a 

jeżeli działalność oferenta jest krótsza, to w okresie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86237
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prowadzonej przez niego działalności – potwierdzone 

Referencją lub innym dokumentem (np. Fakturą, Umową) 

dołączonymi do Formularza oferty oraz wpisaniem 

posiadanego doświadczenia, którego dotyczą załączniki, w 

treść oferty - w tabeli - podając wymagany zakres informacji 

tj. okres realizacji, podmiot dla którego było realizowana 

była dostawa, dane osoby mogącej potwierdzić realizację 

(w tym min. imię i nazwisko i telefon). 

Czy wszystkie wskazane warunki udziału w postępowaniu 

zostały spełnione przez oferentów? 

Tak 

 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny i sposobie przyznawania punktacji: 

 

Kryterium Wartość punktowa wagi  

Cena  - cena brutto (w PLN) 60% (60 pkt) 

Gwarancja – gwarancja łączna oferty (w miesiącach) 20% (20 pkt) 

Termin – termin realizacji prac (w dniach) 20% (20 pkt) 

 
Ocena kryterium „Cena” 60% (60 pkt.) 

Cena brutto (C) 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (cenę oferty brutto) otrzyma 60 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio 

mniej w oparciu o wzór: 

C = Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x 60 

Cena dostawy musi zawierać wszystkie elementy dostawy, w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia, 

instalacji i montażu – jeżeli dotyczy. 

Ocena kryterium „Gwarancja”  20% (20 pkt.) 

Gwarancja (G) 

Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w 

oparciu o wzór: 

G = Gwarancja oferty badanej/Najdłuższa zaoferowana gwarancja x 20 

Ocena kryterium „Termin”  20% (20 pkt.) 

Termin (T) 

Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin realizacji dostawy, przedstawiony jako liczba dni od daty 

podpisania umowy do terminu dostawy, otrzyma 20 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 

T = Najkrótszy zaoferowany termin/ Termin oferty badanej x 20 
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1) Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla CZĘŚĆI I, II i III zgodnie w powyższymi kryteriami. 
2) W każdej z części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, czyli w zamówieniu wyłonione 

zostaną trzy najkorzystniejsze oferty, odrębnie dla CZĘŚĆI I, II i III. 
3) Łączna liczba punktów (S), stanowiąca końcową ocenę oferty dla każdej części zamówienia zostanie obliczona 

poprzez zsumowanie punktacji dla kryterium Cena brutto (C), Gwarancja (G) i Termin (T) według wzoru: S = C 
+ G +T. 

4) Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów – łączną 
liczbą punktów (S). 

5) W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Podsumowanie warunków ofertowych i przyznanej punktacji: 

Nr 
oferty 

Dane oferenta Ocena oferty 

CZĘŚĆ I 
 

Cena (PLN) 
60 pkt (60%) 

Gwarancja (miesiąc) 
20 pkt (20%) 

Termin (dni) 
20 pkt. (20%) 

1 

Stolarstwo-tapicerstwo Marcin Ochman 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

ul. Wojska Polskiego 12 A 
 NIP: 5512105207 

21 842,86 24 50 

Punktacja w poszczególnych kryteriach: 60,00 pkt. 20,00 pkt. 20,00 pkt. 

Punktacja razem: 100,00 pkt.  20 pkt. 

CZĘŚĆ II 

Brak ofert 

CZĘŚĆ III 
Cena (PLN) 

60 pkt (60%) 
Gwarancja (miesiąc) 

20 pkt (20%) 
Termin (dni) 
20 pkt. (20%) 

1 

Pracownia tapicerska TapiExpert Przemysław 
Zieliński Pracownia  

43-300 Bielsko-Biała  
ul. Daszyńskiego 101  

NIP: 5512105207 

5 694,67 12 50 

Punktacja w poszczególnych kryteriach: 60,00 pkt. 20,00 pkt. 20,00 pkt. 

Punktacja razem: 100,00 pkt.  20 pkt. 

 

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem:  
 
CZĘŚĆ I 

 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: 

Oferta Nr 1 

Stolarstwo-tapicerstwo Marcin Ochman 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
ul. Wojska Polskiego 12 A 
 NIP: 5512105207 

Data wyboru oferty: 07.01.2022 r. 

Czy ww. oferty były aktualne na moment wyboru (Tak/Nie): Tak 

Czy ww. oferty zostały zaktualizowane na moment wyboru (Tak/Nie): Nie 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniała 

kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą 

liczbę punktów (100 pkt.) w procesie oceny 
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ofert – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny 

ofert i sposobem przyznawania punktacji. 

 

CZĘŚĆ III 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: 

Oferta Nr 1 

Pracownia tapicerska TapiExpert Przemysław 
Zieliński Pracownia  
43-300 Bielsko-Biała  
ul. Daszyńskiego 101  
NIP: 5512105207 

Data wyboru oferty: 07.01.2022 r. 

Czy ww. oferty były aktualne na moment wyboru (Tak/Nie): Tak 

Czy ww. oferty zostały zaktualizowane na moment wyboru (Tak/Nie): Nie 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniała 

kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą 

liczbę punktów (100 pkt.) w procesie oceny 

ofert – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny 

ofert i sposobem przyznawania punktacji. 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności  

i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach 

projektu objętego zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie. 

2. Jako Beneficjent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu: 

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

b)  z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy), nie istniały powiązania 

osobowe lub kapitałowe. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

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; 

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 i podpis Zamawiającego: 

10.01.2022 r. 

 

 


