
 
 

 
Dobczyn, 05.09.2019r.  

HYDRO-GAZ-MED SP.J. ZBIGNIEW SZYMCZAK I MARCIN SUSDORF 
ul. Willowa 40, 
05-205 Dobczyn, Polska 
 
 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia  
 
 

W dniu 20.08.2019r. firma HYDRO-GAZ-MED SP.J. ZBIGNIEW SZYMCZAK I MARCIN SUSDORF ogłosiła 

postępowanie ofertowe w trybie zapytanie ofertowego dot. zakupu Druk, wytworzenie i 
dostarczenie materiałów promocyjnych. 
 
Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
 
Wykaz ofert 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe swoje oferty złożyły łączenie 1 firmy: Aldona Janicka 
ADP Studio 
 
Specyfikacja ofert 

 
Aldona Janicka ADP Studio 
ul. Sportowa 5/7 
61-489 Poznań 
- Data wpłynięcia oferty: 26.08.2019r.     
- Oferent przedłożył formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 
-Oferent przedłożył oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz 
niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości, stanowiący 
załącznik nr 2 
- Oferent przedłożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiącym załącznik nr 3 
- Oferent przedłożył wykaz wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 4 
 
 
 

 
Wykaz ofert odrzuconych  
Brak  
 
 
Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 
Wykonawca, nie jest powiązany ani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym, wobec czego nie 
zachodzą przesłanki istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach.  
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 
Ocena ofert 
 

CENA OFERTY - 100% 

 

Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.) 

Gdzie: 

LC  - liczba punktów za kryterium cena 

Co  - cena netto oferty rozpatrywanej 

Cmin  - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe 

 

 

Nazwa firmy Punktacja 

Aldona Janicka ADP Studio 
 

16 800 / 16 800 * 100 = 100 pkt.   

 
 
 
 
Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 z 
dn.20.08.2019 na realizację usługi wybrano firmę Aldona Janicka ADP Studio 
 
 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert. Ponadto oferta 
spełniała wszystkie wymogi formalne.  
 
 
 

 
Dobczyn, 05.09.2019r. ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Potwierdzenie publikacji zapytanie ofertowego  
2. Złożone oferty 
3. Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami 


