
Głuchołazy, dnia 5 maja 2016r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy zapytania ofertowego: “Dostarczenie lamp parkowych” 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 
 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. 

PV Lab sp. z o.o. 
ul. Złota 61 lok.205, 00-819 
Warszawa 100,00 27.04.2016 

2. 

 Bercel Studio Światła 
ul. J.Conrada 79 lok.2, 
31-357 Kraków

oferta nie 
spełnia 
warunków 
zapytania 03.05.2016 

2. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym.

3. Oferta złożona przez  Bercel Studio Światła została odrzucona ze względu na niespełnienie  
wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. Oferent nie wykazał, że w okresie trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert zrealizował z należytą starannością co najmniej trzy (3) zamówienia 
porównywalne pod względem złożoności z niniejszym zamówieniem;  Oferent wykazał w ofercie 
panele 2*250W, a zapytanie dotyczyło paneli 4*250W; Oferent zamieścił w ofercie lampy parkowe 
10W 230V, których nie było w zapytaniu ofertowym

4. Kryterium oceny ofert: 1. cena 50% 2. termin realizacji 25% 3. gwarancja 25% - maksymalna ilość czasu, 
w ciągu, którego Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot zamówienia Do porównania ofert 
przyjęto ceny brutto.
Najkorzystniejszą ofertą została wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczana według 
poniższego wzoru: L = C + R + G gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium 
„Cena”, R – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”, G – punkty uzyskane w kryterium 
gwarancja.
C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 50pkt, R = najkrótszy termin realizacji/
oferowany termin realizacji x 25pkt, G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 
25pkt.
Oferta PV Lab sp. z o.o. została wybrana do realizacji.

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