
 
  

 
Łętownia, dnia 09.11.2017 r. 

 

WickerPL Radomska Joanna, 

Łętownia 454, 

37-312 Łętownia 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA  

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2017 

 

 

1. Zamawiający: WickerPL Radomska Joanna  

2. Data publikacji ogłoszenia: 31.10.2017 r.  

3. Forma publikacji:  

• strona internetowa firmy https://wicker.pl/  

• przesłanie zapytań ofertowych do 3 potencjalnych oferentów: CODE design Sp. z o.o., 

GREENHAT RAFAŁ KOŁODZIEJ, SUSZEK DESIGN. 

4. Przedmiot zapytania: usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i 

opracowaniem strategii wzorniczej. 

5. Projekt realizowany będzie w ramach działania „1.4 Wzór na konkurencję I Etap” Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 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, 

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

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

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

https://wicker.pl/


 
  

 
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Warunek dot. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych został spełniony przez wszystkich 

Oferentów. Wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: 

 

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Cena 60 pkt. 

2. Czas realizacji zamówienia  20 pkt. 

3. Liczba ekspertów zgłoszonych 

do realizacji zamówienia 

20 pkt. 

Razem 100 pkt. 

 

Razem: 100 pkt. w ramach każdej z części zamówienia. 

 

Sposób obliczania punktacji poszczególnym oferentom: 

 

1) Cena (wyrażona w PLN): maksymalnie 60 pkt. (wyliczana proporcjonalnie: 

najniższa zaproponowana cena netto/cena netto zaproponowana w badanej ofercie 

x maksymalna liczba punktów); 

 

2) Czas realizacji zamówienia (wyrażony w pełnej liczbie miesięcy), przy 

zastrzeżeniu, że maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy: 

maksymalnie 20 pkt (wyliczany proporcjonalnie: najkrótszy zaproponowany 

czas realizacji/czas realizacji zaproponowany w badanej ofercie x maksymalna 

liczba punktów). 

 

3) Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia (wymagane jest 

zgłoszenie co najmniej 2 ekspertów): 2 zgłoszonych ekspertów – 0 przyznanych 

punktów; 3 zgłoszonych ekspertów – 10 przyznanych punktów; 4 lub więcej 

zgłoszonych ekspertów – 20 przyznanych punktów.  

 

Każdy z ekspertów powinien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 

trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów 

lub usług) tj. przeprowadzić co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z 

wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby zgłoszeni 

eksperci posiadali doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii 

rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy zgłoszony 



 
  

 

ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju 

produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach 

dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Wymagane jest, 

aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane 

doświadczenie w zakresie wzornictwa. 

 

Łącznie oferta mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający wybierze 

najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone 

kryteria. 

 



 
  

 
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

 

FIRMA Greenhat Rafał Kołodziej 

DATA WPŁYWU OFERTY 07.11.2017 r. 

CENA NETTO  117,647,05 zł 

PRZYZNANE PUNKTY 

(kryterium 1) 

60 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3 miesiące 

PRZYZNANE PUNKTY 

(kryterium 2) 

20 

LICZBA EKSPERTÓW ZGŁOSZONYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
6 

PRZYZNANE PUNKTY 

(kryterium 3) 

20 

SUMA: 100 

 

Wybrana oferta: GREENHAT RAFAŁ KOŁODZIEJ 

 

Uzasadnienie wyboru: w każdej części wybrana została oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia 

wybranych kryteriów. 


