
Głuchołazy, dnia 16 kwietnia 2016r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy zapytania ofertowego: “Wykonanie i posadowienie małej architektury w zabytkowym parku” na 
terenie działki 1479 w Głuchołazach, ogłoszonego przez Fundację Benevolens, ul. Lompy 1 B, 48-340 

Głuchołazy 

Zapytanie ofertowe było upublicznione na stronie www.benevolens.eu i 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz umieszczone na stronie sl2014.gov.pl 

1. Poniżej znajduje się wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z
otrzymaną punktacją:

lp. Nazwa oferenta/adres 
liczba 
punktów 

data 
wpływu 

1. 

GABART s.c. Artur Hurek, 
Gabriela Hurek/ 47-180 
Izbicko, ul. Stawowa 41 80 14.04.2016 

2. 

Just Wood It Julien Croisier/ 
02-132 Warszawa 
Ul. Stefana Baleya 12/19 62,75 14.04.2016 

2. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym.
3. Wszystkie oferty spełniły wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. W związku z brakiem możliwości
porównania ofert, firma Gabart s.c. została poproszona o uzupełnienie złożonej oferty. W uzupełnieniu podano 
ceny ławek i stołów z drewna liściastego, uściślono sposób wykonania stelaży z drzewa modrzewiowego pod tablice 
informacyjne.   
4. Do porównania ofert przyjęto ceny brutto.  Kryterium oceny ofert: 1. cena 40% 2. termin realizacji 20% 3.
gwarancja 20% - maksymalna ilość czasu, w ciągu, którego Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot zamówienia 
4. udokumentowane prace w ramach wolontariatu 20%. Najkorzystniejsza oferta została obliczana według
poniższego wzoru: L = C + R + G + W gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 
R – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”, G – punkty uzyskane w kryterium gwarancja, W – punkty 
uzyskane w ramach kryterium wolontariat. C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 40pkt R = 
najkrótszy termin realizacji/ oferowany termin realizacji x 20pkt, G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy 
okres gwarancji x 20pkt,  W – udokumentowana praca w ramach wolontariatu – 20pkt, brak udokumentowania 
0pkt. 
5. W związku z tym, że otrzymane oferty w całości przekroczyły budżet przeznaczony na działania będące
przedmiotem zapytania, Zamawiający podejmie negocjacje z oferentem, który uzyskał większą liczbę punktów. 

Dziękujemy oferentom za odpowiedź na nasze zapytanie. 
Anna Piecuch  
Wiceprezes Zarządu Fundacji Benevolens 
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