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Raport w sprawie udzielonego zamówienia 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa Wnioskodawcy/Beneficjenta (zamawiaj ącego): 
Stolarstwo Henryk W ęgli ński 

Nazwa projektu: 
„Wzrost konkurencyjno ści firmy Stolarstwo Henryk W ęgliński poprzez zakup innowacyjnych ś rodków 
trwałych". 

Oś  priorytetowa i dzia łanie: 
Projekt realizowany w ramach 111 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013; Gospodarka, innowacyjno ść , przedsiębiorczość ; Dzia łanie 111.6 : Rozwój 
mikro i małych przedsiębiorstw. 

Przedmiot zamówienia: Instalacja odpylaj ąca (odci ąg wiórów z oprzyrządowaniem) 

Wartość  szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i us ług VAT) wyrażona w PLN 7.049,14, 
co stanowi kwotę  euro: 1.753,69, przy czym ś redni kurs euro w stosunku do z łotego stanowiący podstawę  
przeliczania warto ści zamówień  publicznych zosta ł  przyjęty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówie ń  publicznych. 

Wartość  szacunkową  zamówienia ustalono w oparciu o: 

a) kosztorys inwestorski/szczegó łową  wycenę  robót aktualny/ą  na dzie ń  	  będący/ą  
załącznikiem nr 	 do niniejszego Raportu', 

b) zebrane oferty handlowe, cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych, inne materia ły 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Raportu 2 . 

II. PRZETARG, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE II ZASAD (wypełnić  jeśli dotyczy) 

Data i miejsce og łoszenia zamówienia: 
a) 7 stycznia 2013 — strona internetowa Beneficjenta 
b) 7 stycznia 2013— tablica og łoszeń  w siedzibie firmy Beneficjenta. 

	

8. 	Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna) 

Dotyczy robót budowlanych 
2  Dotyczy dostaw i us ług 

Projekt współfinansowany przez Uni ę  Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z bud żetu pa ństwa 
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Lp. Nazwa i adres oferenta Cena 

Nazwa kryterium I 

cena 

ilość  przyznanych 
punktów 

Suma otrzymanych
punktów 

1 2 3 4 7 

1. 
Felder Group Polska Sp. z 
o.o. Al. Jana Paw ła II 43 44- 
240 Żory 

6134,09 

PLN 100,00 100,00 

9. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

W odpowiedzi na og łoszenie o zamówieniu wp łynęła tylko jedna oferta. 

10. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejsz ą  ofertę  została uznana: 
Felder Group Polska Sp. z o.o. Al. Jana Paw ła II 43 44-240 Żory 

(nazwa/firnie i adres Wykonawcy) 

11. Uzasadnienie: 

Wykonawca spe łnił  warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawi ł  najkorzystniejszą  ofertę . Uzyskał  
najwyższą  ilość  punktów w oparciu o kryteria oceny ofert podane w og łoszeniu. 

III. ZAPYTANIE OFERTOWE, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE III ZASAD (wypełnić  jeśli dotyczy) 

12. Zapytanie ofertowe zosta ło skierowane w dniu 	  do następujących potencjalnych 
IA/vItnnowrAim 

Lp. 

, 

Nazwa i adres oferenta 
Forma przekazania zapytania 

ofertowego 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

• 	• 	. 

Projekt wspó łfinansowany przez Uni ę  Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz z bud żetu pa ństwa 
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13. 	Uzasadnienie skierowania zapytania ofertowego do mniejszej liczby ni ż  3 Wykonawców: 

14. Liczba otrzymanych ofert 	  

15. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

Lp. 
Nazwa i 
adres Cena 

oferenta  

Nazwa 
kryterium 

I 

ilość  
przyznanych 

punktów 

Nazwa 
kryterium 

II 

ilość  

przyznanych 
punktów 

Nazwa 
kryterium 

(n) 

przyznanych 

punktów 

Suma 
otrzymanych 

punktów unktów 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2. 

• 	•. 

16. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejsz ą  ofertę  została uznana: 

(nazwa/firma i adres Wykonawcy) 

17. Uzasadnienie: 

IV. INNY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/BENEFICJENTA 
(jeśli dotyczy). 

Projekt wspó łfinansowany przez Uni ę  Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz z bud żetu pa ń stwa 
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18. Opis zastosowanej procedury wraz z uzasadnieniem spe łnienia wymogów okre ś lonych w Zasadach 
udzielania zamówień  dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizuj ących projekty współfinansowane ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Załączniki 

1. Kosztorys inwestorski/szczegó łowa wycena robót, 
2. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron intemetowych lub inne dokumenty stanowi ące podstawę  wyceny 

dostaw lub usług, 
3. inne 	  

(2 Z  04  2o   
(data, podpis Wnioskodawcy/Benefic(enta  lulb  osoby upoważni ej)3 

3  W przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji Raport podpisuje tak że Wnioskodawca, z którym prowadzono 

negocjacje. 

Projekt wspó łfinansowany przez Uni ę  Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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