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PI,'BLICZNEGO ZGODNIE Z ZASADA

PROTOKOL POSTEPOWANIA O UDZIELENIE
KONKURENCY

Zamawiajqcy
Krofam Sp. z o.o.

Pelna nazwa (firma) zamawiajqcego: Kro6nieriskie Fabryki
Adres:
ul. Okulic*iego 2
38

-

400 KROSNO

telefon: +48 (13)

43682'11 faks:

+4'8 (13)

e-mail: krofam@krofam.pl

Projekt
Nazwa projektu:

wynikow prac B+R, reengineering

"Wdro2enie
konkurencyjnego KROFAM"

nowego produktu narzgdziem rozvtoju

i

Numer umowy o dofinansowanie:

pzed

Zamowielnie

podpisaniem umowy o

dofinansowanie.
Beneficjent: (wypetni6 ie2eli inny niz wskazany w pkt.

1)

Petna-nazwa+

Przedmiot zam6wienia
1 . Okre6lenie przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t

projektem budowlanym

"Rozbudowa

zwiqzanych zzadanie zgodnie z
Fabryk Mebli KROFAM SP. z

zespolu budynk6w

oraz dwa dok

o.o. o magazyn wyrob6w i surowc6q porltiernig, rampg
zafadowcze", dzialki nr 871'l
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obrqb Pzemyslowa,

I

Dopuszczono mo2liwoS6 skladania ofert czgSci

2.

Warto5c zam6wienia zostala ustalonil na kwotq

. rOkulickiego w KroSnie.

378,06 zl netto, co stanowi rownoutartoS6

1
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Fod pis osoby spo tz4dTj.jqc€,j

w dniu 29'O6'201''tr"
Zapfraniaofertowe zostaty pzekazane poczt{emaile+CTaksem/esebiri,eie"

2-

nastqpujqcych wykonawcow (podat nazwq (firne) albo

imiq

i

nazwisko oraz adres Wkonawcy):

l) Zan LATER Sp. z o.o., ul. Sanocka 36, 38-460 Ryman6w
STALINWEST Sp. z o.o., ul- Pu2aka24,384oO Krosno
D
3) AL.-MAR Sp' z o.o., ul. Podkarpacka 26, 38-400 Krosno
Mieisce itermin sktadania ofert

z o'o', ul' Okulickiego
Miejsce sktadania ofert Kro6nieiskie Fabryki Mebli KROFAM Sp'

1.

2' i]8-400

Krosno

2.
w

Termin sktadania ofert u

p
lll'ff"t:,"wvpe,iacrubryRs-13)

fty,'";*;Nr;;;i" or"tt' oooiro sig w dniu

't4'o7

'2017r'

o

godz'

'\2:3o

w: Kro5nieriskich Fabrykach Mebli Krofam Sp' z o'o'
adres: Okulickiego 2, 38400 Krosno

Zestawienie ofert
Do uplywu terminu skladania ofert zlo2ono:
(podac

nazwe @rnQ) atbo imie i

nazwiskowkonawcy, adres

siedziby

lub miei&a zamieszkania' datg wptyniqcia oraz cene ofefty)

Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 10' 97-371Wola Kr:rysztoporska 14.07.2017 roku, godzina 08:45, cena 1889894,4921netto
ALMAR Sp. , o.o. ul. Podkarpack^ 26,38-400 Krosno - 14.07.2011/ roku,
a 11:06. cenal72570l'l3zl netto

1. CERMONT

2.

Z postgpowania wykluczono wykonawcow:

!

nie
tak, wykluczono nastqpujqcych wykonawc6w:

UzaSadnienie wykluczenia (np. nie spelniat warunk6w udzialu
kapitatowe z kierownikiem zamawiaiqcego):

Oferty odrzucone

Od

no ofertY:
nie

n tak, odzucono oferty nastgpujqcych
1. Nie dotyczy
Uzasadnienie odrzucenia:

strona
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wykonawc6w:

w

postqpowaniu, powiqzanie osobowe lub

Najkorzystniejsza oferta
I

.

Ocena ofeft pyptnic, gdy

cena nie jest jedynym kryterium)

Gena

lp.

Nazrva wykonavncy

(liczba

punkt6w)

Kryterium
termin
realizacji

tEczna
liczba
punkt6w

CERMONT Sp. z o.o.

54,79

40,00

94,79

ALMAR Sp. z o.o.

60,00

3€i,36

96,36

1

10.

2

Jako najkorzystniejszq wybrano o'ferlg 6oaac
miejsca zamieszkania icene bruttoJ;

nazwe

frmd tub imie

i nazwrsko wykonawcy on ,z adres siedzitty lub

AL.-MAR sp. z o.o., ul. podkarpacka 26, 3g400 Kro sno, cena brutto

2122612,3921

2.

Uzasadnienie wyboru:

a/ Najni2sza cena -.60 pkt
b/ Termin realizaqi.- 36,36 pkt

d/ oferta wykonawstwa zgodna z dokumentacjq projektow4, bez 2adnych zmian i odsl gpstw zgodrrie z
o6wiadczeniem wvl;onawcv
Zawiadomienie o wy borze najkorzystn iejszej
(nie dotyczy zamdMeri udzielonych zgodnie z uproszczonE jzasadq konkurencyjnoSci)

l.

ienie o:

!

tze najkrorzystniejszej oferty
uniewaznieniu postgpowania

g

pnypadku zaznaczenia pora nie wypehiac rubryki 12)

bfikowane na stronie internetowej wskazanej w pkt. ti ppkt. 1 w dniu 14.07.2017

11.

r.

pzeslane pe@/e-mailem/faksem* do ka2dego wykonawcy, ktory zloilyl ofertg

w

rjniu

14.07.2017 r.

2.

*

PowOdy uniewa2nienia (NdaC uzasadnienie faqczne i pnwne):

- niannlnahna

alzrc

Udzielenie zam6wienia
12.

l.

13.

Zal qczniki do

Umowa zostanie z.awarta w dniu 17.07.2O17r., zAL.-MAR Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 26, 3g-400

Krosno
p

roto koltu
do protokolu
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(wmienic

zataczniki)i

1. Kosztorys inwestorski / ennik4etalog#rCeryJ€ rty ze stren
(ptwierdzajqce warto56 szaornkowq zam6wienia)*,
2.
Oswiadczenia o braku powilzan z wykonawcam,
3.
4.

;ntemqt(,-"*

Oswiadczenie o nieistnieniu konfliktu interesow,

Wydruki ze stron intemetowych potwierdzajqce publikacjg ogloszenia oraz puplikacjg

informacji o wyboze najkorzystniejszej oferg,

5.
6.
7.
8.

Potwierdzenieptzekazaniazapytafiofertowych
Zlo2one oferty,

(e6li dotyczy),

Umowazwykonawcq,
Inne

Osoba sporz4dzajqca protok6l

14.
(imie i nazwisko osoby

Tatwier dze nie p rotokotu
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KROFAM
38-400 Krosno, ul. gen.

SiP. z o. o'
L Okulickiego 2

tel (13) 4s 682 11; fax (13) 43 687 89

1d.370448283 ; NIP 6{14-2148'663
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