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Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu o wartości 
zamówienia powyżej 50 000 PLN netto

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji 
zamówienia na:
Zaprojektowanie , zabudowa powierzchni targowo-wystawienniczej stoiska targowego na targach 
M.O.W. 2017 dla projektu w programie Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 „ 
Wsparcie Promocji oraz Internacjonalizacji Innowacyjnych Przedsiębiorstw” poddzialanie 3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -  Go to Brand 
Zamawiąjący:
Wintech Production Group Sp. z o.o.
Łęczycka 54 
62-660 Dąbie

Termin składania ofert 10.08.2017 r.
Zapytanie zostało skierowane w dniu do 01.08.2017 do 5 Wykonawców:
-PHPU Alu Kom Danuta Kasieczka
-Projekt Media Krażewski Piotr
-Wydawnictwo Finestra Katarzyna Myszka
- PHU Projektor Marek Rej mak
-Firma reklamowa REKLAMA Irena Salewicz
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej :
www.wintech.pl
www.parp.gov.pl

http://www.wintech.pl
http://www.parp.gov.pl


Szczegóły nadesłanych ofert widoczne są w tabeli poniżej.
LP Nazwa (firma)oraz adres Wykonawcy Cena netto Uwagi
1. Wydawnictwo Finestra Katarzyna 

Myszka ul. Jastrzębia 7/58 
59-300 Lubin

112 000,00 zł

2. GO FAIR
HENGSTERHOLZER STR 57 
27777 GANDERKESEE

64900,00 eur 

277 181,41 PLN

Oferta wpłynęła 
10.08.2017 przyjęto 
kurs NBP
64900 eur x 4,2709 
=277181,41 zł 
Kurs z tabeli 
154/A/NBP/2017

Kryterium wyboru ofert:

Cena projektu
P=(Cmin/Co)*20 pkt 
P-ocena punktowa
Cmin-najniższa cena z nadesłanych ofert 
Co-cena badanej oferty

Projekt Graficzny stoiska spełniający oczekiwania zamawiającego -waga kryterium 
70%

Wielkość żądanej zaliczki -10% co stanowi 10 pkt -liczona według wzoru
P=(Zmin/Zof)* lOpkt 
P-iłośc punktów
Zmin-załiczka minimalna z nadesłanych ofert 
Zof-zaliczka badanej oferty

Wydawnictwo Finestra Katarzyna Myszka-ocena oferty
Cena:

P=(112 000/112 000) *20 pkt 
P=20 pkt

Projekt graficzny stoiska -ocena

Nadesłana wizualizacja projektu stoiska targowego przez firmę Wydawnictwo Finestra 
Katarzyna Myszka spełnia nstępujace oczekiwania zapytania ofertowego. Zawiera:

• Aranżację czterech pomieszczeń
• Aranżację otwartej przestrzeni
• Aranżacja zaplecza stoiska
• Zaprojektowanie przestrzeni do indywidualnych rozmów
• Konstrukcja indywidualnego oświetlenia
• Koncepcja z rysunkami technicznymi
• Przygotowanie tablic informacyjnych oraz grafik na bazie systemu identyfikacji 

wizualnej.



Każdy spełniony warunek daje 10 % co stanowi 10 punktów w wadze dokonanej oceny . 
Projekt graficzny uzyskał 70% czyli 70 pkt wagi oceny kryterium

Wpłata zaliczki:
Firma Wydawnictwo Finestra Katarzyna Myszka nie żądała wpłaty zaliczki za co osiągnęła 
lOpkt w ogólnej ocenie

Suma uzyskanych punktów to : 100 pkt, na które składa się.
Cena projektu 20 pkt 
Projekt graficzny 70 pkt 
Wielkość żądanej zaliczki 10 pkt

GO FAIR -ocena nadesłanej oferty

Cena:

P=(112 000/277 181,41 >*20 pkt 
P=8,08 pkt

Projekt graficzny stoiska -ocena

Nadesłana wizualizacja projektu stoiska targowego przez firmę spełnia następujące 
oczekiwania zapytania ofertowego. Zawiera:

• Aranżację czterech pomieszczeń
• Zaprojektowanie przestrzeni do indywidualnych rozmów
• Konstrukcja indywidualnego oświetlenia
• Zaplecze socjalne
• Zaplecze teleinformatyczne
• Przestrzeń do indywidualnych rozmów
• Otwartą przestrzeń ekspozycyjną

Każdy spełniony warunek daje 10 % co stanowi 10 punktów w wadze dokonanej oceny . 
Projekt graficzny uzyskał 70% czyli 70 pkt wagi oceny kryterium

Wielkość żądanej zaliczki -10% co stanowi 10 pkt

Firma żąda zaliczkę w wysokości 20 % co stanowi 55436,28 z ł . 
P=(Zmin/Zof)* 1 Opkt 
P-ilośc punktów
Zmin-zaliczka minimalna z nadesłanych ofert 
Zof-zaliczka badanej oferty



P=(0/55436,28 zł)* 10 %
P=0 pkt

Suma uzyskanych punktów to : pkt, na które składa się: 
Cena projektu 8,08 pkt 
Projekt graficzny 70 pkt 
Wielkość żądanej zaliczki 0 pkt

Razem: 78,08 pkt

Wyłoniono Firmę:
Nazwa firmy: Wydawnictwo Finestra Katarzyna Myszka
Adres siedziby Wykonawcy: ul. Jastrzębia 7/58 59-300 Lubin
Oferującą realizację całości zamówienia cenę netto/brutto: 112000,00 zł netto.
Której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na:
Uzyskanie najlepszej oceny biorąc pod uwagę najwyższą jakość przedstawionego projektu w 
porównaniu z najniższą ceną spośród wszystkich nadesłanych ofert.

W I N T pa_ c
P R O D U C T IO N  G R O U P  SP. Z 0 . 0 .

postępowaniu w imieniu Zamawiającego)


