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PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA 

KONKURENCYJNEGO W ODNIESIENIU DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WNIOSKU  

O POWIERZENIE GRANTU nr 5/FWI-C19/2021/53 

przeprowadzonego w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku, do 

których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do usługi 

polegającej na dostawie następujących maszyn i urządzeń: 

1. Podnośnik samochodowy (1 szt.) 

2. Tester diagnostyczny (1 szt.) 

3. Montażownica do kół (1 szt.)  

4. Wyważarka do kół (1 szt.) 

5. Siłownik warsztatowy (1 szt.) 

6. Prostownik (1 szt.) 

7. Wyciskacz kleju (1 szt.) 

8. Zestaw ściągaczy ( 1 szt.) 

9. Nożyce skokowe (1 szt.) 

10. Agregat prądotwórczy (1 szt.) 

11. Podnośnik hydrauliczny ręczny (1 szt.) 

12. Szafka narzędziowa (1 szt.) 

13. Łyżka do opon (zestaw 4 szt.) 

14. Ściągacz widełkowy (1 szt.) 

 

Dostarczane w ramach zamówienia maszyny i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymagania 

wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których mogą być 

dopuszczone do użytkowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany wg. najnowszych 

technologii, myśli technicznej i wyposażony w najnowocześniejszy na dzień składania oferty osprzęt wraz 

urządzeniami towarzyszącymi (jeśli dotyczy). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostaną 

zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym. Negocjacje mogą być prowadzone przede 

wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty, jak i w pozostałych aspektach, w tym  

np. w zakresie oferowanych przez Oferentów warunków płatności. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych. 

W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO – OD-NOWA-AUTO "GÓRAL" PIOTR NADOLSKI z siedzibą  

w STRZELCE DOLNE 44A, NIP: 5541576493, REGON: 091446601   

Komisja powołana do przeprowadzenia wyboru Wykonawcy w składzie: 

Piotr Nadolski – Właściciel 

stwierdza, co następuje: 

I INFORMACJA O SPOSOBIE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

W oparciu o zasadę konkurencyjności w dniu 14.06.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe 
dotyczące wniosku o powierzenie grantu nr 5/FWI-C19/2021/53 na stronie internetowej 

https://www.tarr.org.pl/project/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19  

https://www.tarr.org.pl/project/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19
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Termin składania ofert upływał w dniu 21.06.2021r. o godz. 9.00. 

Oferty można było złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

piotr.nadolski0@gmail.com  

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert miała data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego.  
 

II WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM DATY 

WPŁYNIĘCIA DO ZAMAWIAJĄCEGO 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie naboru wpłynęła 1 oferta dotycząca przedmiotu 

zamówienia: 

1. Hurtownia Motoryzacyjna MOTOBARTEK Bartosz Stryszowski – oferta wpłynęła  

za pośrednictwem poczty elektronicznej dn. 20.06.2021r. o godz. 23:31 

III INFORMACJA NT SPELNIENIA WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W PKT 2 LIT A CZĘŚĆI 6.5.2. 

WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ 
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 

Wskazany oferent: 

1. Hurtownia Motoryzacyjna MOTOBARTEK Bartosz Stryszowski 

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Dostarczył podpisane oświadczenie  

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiący załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego.   

Dodatkowo, Zamawiający oraz członkowie komisji wykonujący w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorący udział w procesie wyboru złożyli 

oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą, który złożył propozycję cenową. Oświadczenie 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

IV INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ 

WYKONAWCÓW  

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego określone zostały warunki udziału w postepowaniu. 

Sformułowane były one w sposób następujący: 

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą przedmiotu zamówienia, 
określony w punkcie I zapytania ofertowego. 

2. Oferty niespełniające zdefiniowanych parametrów technicznych i/lub funkcji stawianych 
przedmiotowi zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających wymagań wszystkich 
aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce podlegają odrzuceniu.  

3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 
a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu, 
b) Oferty z terminem ważności poniżej 3 miesięcy zostaną odrzucone.  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

5. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań 
osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub  
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające 
na: 

mailto:piotr.nadolski0@gmail.com
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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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 
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.  

6. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

7. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 
wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy 
wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w 
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,  
będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty. 

 
Jednocześnie wskazano sposób składania ofert sformułowany w sposób następujący: 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. 
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego (załącznik 

nr 1) wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami.  
3. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 3 miesiące od dnia jej złożenia. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.  
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki: 

               a) Formularz wzoru oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
               b) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  
                    z Zamawiającym, 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą 
brane pod uwagę. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane 
pod uwagę. 

9. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o jednokrotne 
uzupełnienie złożonej oferty. 

10. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie: - uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych 
stron poszczególnych formularzy, a także wymaganych informacji w formularzu oferty  
w przypadku stwierdzenia ich braku, -  uzupełnień w zakresie braku załącznika nr 2. 

11. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących informacji/dokumentów. 
Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować 
będzie odrzuceniem oferty. 

12. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie 
dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym zwłaszcza w zakresie 
stwierdzonych niespójności.  

13. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu 
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Poniżej prezentujemy wyniki analizy złożonych ofert:  

Oferent 

Stwierdzenie 
wpłynięcia 
nie więcej 
niż jednej 

oferty 

Zgodność  
z zdefiniowanymi parametrami 

technicznymi/funkcjonalnościami,  
spełnienie aktów normatywnych  

i prawnych dopuszczających 
maszynę do użytkowania  

w Polsce  

Informacja  
o braku 

powiązań  - 
załącznik  

nr 2 

Poprawność 
i 

kompletność 
wypełnienia 
dokumentów 

Cena 
(netto) 

Okres 
gwarancji 

(m-ce) 

Termin 
realizacji 

(m-ce) 

Ważność 
oferty  
(m-ce) 

UWAGI 

Hurtownia 
Motoryzacyjna 
MOTOBARTEK 

Bartosz 
Stryszowski 

TAK TAK TAK TAK 
51341,47 

PLN 
24 1 6 

Oferta poprawna, 
wpłynęła  

za pośrednictwem 
poczty 

elektronicznej  
dn. 20.06.2021r.  

o godz. 23:31 
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Oferta, która spełniła warunki stawiane w postępowaniu została poddana ocenie zgodnie                               
z następująca punktacją.    

V INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 

OCENY I SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI POSZCZEGÓLNYM WYKONAWCOM ZA 

SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM  

Lp. Kryteria obligatoryjne Opis sposobu przyznawania punktów 
Waga 

kryterium 
Maks 

punktacja 

1. 

Cena zryczałtowana netto 

(Cena powinna uwzględniać 
zakup wraz z dostawą, 
obejmującą: transport 
przedmiotu zamówienia oraz 
koszty montażu/instalacji, 
uruchomienia – jeśli dotyczy) 

(Oferent wskazuje walutę) 

Pc – liczba punktów w zakresie ceny 
całkowitej za przedmiot zamówienia 
 
C min – najniższa cena spośród złożonych  
               ofert  
C bad – cena badanej oferty 

Sposób przyznawania punktacji: 
Pc=(C min/C bad) × 100 pkt × waga 
kryterium 

0,70 70 pkt 

2. 

Termin realizacji przedmiotu 
zamówienia 

(w pełnych miesiącach) 

Pt – liczba punktów w zakresie terminu  
        realizacji przedmiotu zamówienia 
 
T min – najkrótszy termin realizacji  
               zamówienia spośród złożonych  
               ofert  
 
T bad – termin realizacji zamówienia  
               badanej oferty 
 
Sposób przyznawania punktacji: 
Pt=(T min/T bad) × 100 pkt × waga 
kryterium 

0,20 20 pkt 

3. 

Okres gwarancji 

(w pełnych miesiącach) 

Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji 
za przedmiot zamówienia 
 
G bad – ilość miesięcy wskazanych  
               w badanej ofercie 
 
G max – najwyższa ilość miesięcy spośród  
                złożonych ofert  
 
Sposób przyznawania punktacji: 
Pg=(G bad/G max) × 100 pkt × waga 
kryterium 
 
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy. 
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 
12 miesięcy podlegają odrzuceniu. 
Niezależnie od udzielonej gwarancji, 
Zamawiający ma prawo wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu zamówienia. 

0,10 10 pkt 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów 
obligatoryjnych: 

 

 
100 pkt 
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1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą 

liczbę punktów obliczonych ze wzoru: 

P = Pc+Pt+Pg 
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania 

ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany 
przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym 
parametrów technicznych i/lub funkcjonalności. 

3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów  
o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 

4. Brak możliwości składania ofert częściowych. Brak możliwości składania ofert 
wariantowych. 

5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem 
ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną 
w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji Zamawiający 
zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie dodatkowych informacji 
w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność 
urządzeń, itp.) Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie 
oddziaływania na środowisko i klimat zostanie wysłane najpóźniej w ciągu 21 dni 
roboczych od upływu terminu na składanie ofert. 

 

 

Wyniki wyliczeń prezentują się w sposób następujący: 

Nazwa firmy Cena netto 
Gwarancja 

w m-c 

Przyznana punktacja 

Cena 
Termin 

realizacji 
Gwarancja RAZEM 

Hurtownia Motoryzacyjna 
MOTOBARTEK  
Bartosz Stryszowski 

51 341,47 PLN 24 70 20 10 100 

       Cena minimalna (PLN)  
51 341,47 PLN 

 Gwarancja maksymalna (m-c) 24,00 
     Termin realizacji minimalny 

(m-c) 1,00 
     Oferta wygrana (pkt) 100 
      

VI WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

W odniesieniu do zdefiniowanych kryteriów przedmiotu zamówienia najwyższą liczbę punktów 

uzyskała oferta złożona przez firmę Hurtownia Motoryzacyjna MOTOBARTEK Bartosz Stryszowski. 

Oferta ta została wybrana do realizacji.  

Strzelce Dolne, dnia  30.06.2021 r. 

 

Komisja:  

1. Piotr Nadolski 
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Załączniki: 

 

1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego - wydruk zrzutu z ekranu - publikacji 

zapytania na stronie internetowej https://www.tarr.org.pl/project/fundusz-wsparcia-

inwestycyjnego-covid-19 – 1 szt. 

2. Złożone oferty wraz z załącznikami - 1 szt. 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli propozycje 

cenowe, złożone przez Zamawiającego oraz przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie wyboru 

– 2  szt. 

 

https://www.tarr.org.pl/project/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19
https://www.tarr.org.pl/project/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19

