
                                                                                       

           
 

Informacja o wyborze Wykonawcy 01/2020 
 
 
Dotyczy: projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  
oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty 
Technologiczne”. 
 
 

I. Informacja o:  
 

1. wyborze wykonawcy - tak 

2. odrzuceniu wszystkich złożonych ofert – nie 

3. niezłożeniu żadnej oferty – nie 

4. zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert - nie 
 
 
 

II. Informacja o wyborze Wykonawcy:  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 1 ofertę 
 

1) informację o terminie upublicznienia zapytania ofertowego oraz – w przypadku zmiany 
zapytania ofertowego – zmienionego zapytania ofertowego przez beneficjenta;  

 
Upublicznienie zapytania – 28.02.2020r. 
Nie zmieniano treści zapytania. 

 
 

2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty   
wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź 
na:  
 
Oferta nr 1: data wpływu: 04.03.2020r. 

 
Inicjatywy Edukacyjne COMPENDARIA Sp. z o.o. 

60-687 Poznań 

Os.S. Batorego 43, lok. 29 

NIP: 9721187708 

 
a) warunki udziału w tym postępowaniu,  
    informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu,  

 
Oferta nr 1: 

 
1) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (ocena spełniania warunku nastąpi na 



                                                                                       

           
podstawie Załącznika nr 3 – na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu – spełnia 

2) posiadanie potencjału ekonomicznego i finansowego pozwalającego na wykonanie 
zamówienia – spełnia 

3) posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego niezbędnego do wykonania 
zamówienia – spełnia 

4) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, tj. usługa doradcza musi być świadczona przez 
podmiot, który zapewnia do realizacji doradztwa zespół, w którego skład wchodzi co 
najmniej jedna osoba o wykształceniu wyższym pełnym, która uzyskała dyplom ukończenia 
nauki na wyższej uczelni technicznej oraz minimum jedna osoba z co najmniej 10-cio 
letnim doświadczeniem w branży ogrodniczej – rośliny ozdobne (min. 3 prace ogrodnicze 
w zakresie roślin ozdobnych, każda powyżej 40 000 tys. złotych netto) - ocena spełniania 
warunku nastąpi na podstawie dołączonego do oferty oświadczeniu o wykonaniu min. 3 
prac ogrodniczych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie oraz dołączonej kopii CV/życiorysu lub innego dokumentu potwierdzającego 
wykształcenie) – spełnia 

5) braku podstaw powiązań osobowych i/lub kapitałowych. 

W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie 
zamówienia, Oferent składa wraz z ofertą oświadczenia stanowiące załącznik nr 4 
(oświadczenie o niespełnianiu przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań 
kapitałowych i osobowych) – spełnia 

 
b) kryteria oceny ofert;  

 
cena : 100 % 

 
Oferta nr 1: cena 75 000,00 zł netto (92 250,00 zł brutto) 

 
3) informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem punktów 

za poszczególne kryteria oceny ofert;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Oferta 1 : kryterium cena – 100 pkt. 
 

4) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;  
 

Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego. Po dokonaniu badania i oceny ofert 
dnia 09.03.2020 r. Komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę dot. zapytania ofertowego 
01/2020:  

 
Inicjatywy Edukacyjne COMPENDARIA Sp. z o.o. 

60-687 Poznań 

Os.S. Batorego 43, lok. 29 

NIP: 9721187708 

 
 



                                                                                       

           
UZASADNIENIE:  
wartość zamówienia netto: 75 000,00 zł 
wartość podatku VAT: 17 250,00 zł 
wartość sprzedaży brutto: 92 2500,00 zł 

 
termin wykonania zamówienia: do sierpień 2020r.. 
gwarancja i rękojmia : 36 miesiący 
Oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów podczas oceny ofert. 

 
Oferta została złożona w terminie, spełniła wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym 
oraz jej treść odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Oferta jest kompletna oraz zawiera 
wszelkie wymagane załączniki. Oferent nie podlega wykluczeniu. Oferent prowadzi działalność 
handlową odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Warunek ten został sprawdzony przez 
zamawiającego na stronie CEiDG. Zostały spełnione wszystkie warunki udziału  
w postępowaniu. 

 
 

5) wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia  
 

Oferty odrzucone – brak 
Wykonawcy wykluczeni z postępowania - brak 

 
 
 
 

Opublikowano na stronie www.gardenspot.pl 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń 

 
 
 
 
 
 
          ………………………………………….     ……………………………………. 

        Data asporządzenia protokołu                            
podpis beneficjenta  
lub osoby upoważnionej  
przez beneficjenta do podejmowania 
czynności w jego imieniu 

 
 

http://www.gardenspot.pl/

