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NR referencyjny SPRAWY: 1/2021/DO 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 11 CZERWCA 2021r. O GODZINIE 12.30. 

  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów Ustawy z 

dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019.) na zadanie pn.: „Dostawa technologii grawimetrycznej selekcji osadu 

czynnego”, nr referencyjny sprawy: 1/2021/DO. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 300 000,00 zł netto. 

Do upływu składania ofert złożono: 1 ofert/ę/y. 

 

Zestawienie ofert 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kryterium nr 1 Cena oferty netto (PLN) 

Kryterium nr 2 Doświadczenie w 

projektowaniu w okresie ostatnich 10 lat – 

doświadczenie Głównego Projektanta 

Punkty 
razem 

wartość pkt. ilość pkt  

1/1 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAM Romuald 

Sierocki, ul. Pszeniczna 22, 17-200 Hajnówka 1 275 000,00 85 3 5 90 

       

       

 

1. Kryterium nr 1 : w kryterium ceny, najtańsza oferta otrzymuje 85 punktów a pozostałym ofertom zostały przyznane punkty (z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: 

                        
              

                   
           

 

2. Kryterium nr 2: w kryterium doświadczenie w projektowaniu Głównego Projektanta, ofertom zostały przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) zgodnie z następującymi zasadami: 0 pkt – spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale VI pkt 3.1 – za doświadczenie zawodowe 

Głównego Projektanta w opracowaniu dwóch projektów budowlano – wykonawczych dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy 

oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości co najmniej Qdśr = 6000 m
3
/d; po 5 pkt – za doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w 
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opracowaniu każdego następnego projektu budowlano – wykonawczego dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni 

ścieków komunalnych o przepustowości co najmniej Qdśr = 6000 m
3
/d. Wykonawca za doświadczenie Głównego Projektanta mógł otrzymać 

maksymalnie 15 punktów. 

 

Wykaz złożonych dokumentów: 

Nr oferty 1/1 
   

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania TAK 
   

Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej TAK 
   

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub wyjaśnienie TAK 
   

Zaświadczenie ZUS lub KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia TAK 
   

Informacja z KRS TAK 
   

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej albo informacja, że Wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej 
TAK 

   

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia TAK 
   

Wykaz wykonanych zamówień TAK 
   

Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. TAK 
   

WADIUM TAK 
   

 

Komisja w składzie: 

 

1. Monika Janarek   

2. Dominika Hrynkiewicz   

3. Sylwia Chmielewska   


