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PROTOKÓŁ WYBORU  
 

Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017 
 

 
I. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 upubliczniono w dniu 18.04.2017 na stronie 
internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.boruta-
zachem.pl/pl/biochemia 

2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 wysłano pocztą elektroniczną do następujących 
podmiotów: 

a) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   
b) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
c) Uniwersytet Wrocławski 
d) Politechnika Wrocławska 

 
II. Wykaz otrzymanych ofert: 

 
1. Oferta nr 1 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - wpłynęła w dniu 24.04.2017 

r. 
2. Oferta nr 2 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - wpłynęła w dniu 

25.04.2017 r. 
 
III. Informacja o warunku o którym mowa w pkt VIII.2. z zapytania ofertowego 

dotyczącego wykluczenia udziału z postępowania podmiotów powiązanych 
osobowo lub kapitałowo:  

1. Oferta nr 1 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - spełnia warunek. 
2. Oferta nr 2 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - spełnia warunek. 

 
IV. Informacja o spełnieniu warunków o którym mowa w pkt. VIII.1 zapytania 

ofertowego: 
1. Oferta nr 1 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - spełnia warunek. 
2. Oferta nr 2 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - spełnia warunek. 

 
V. Zastosowane kryteria oceny ofert: 

 
Kryterium Waga 

Wartość netto przedmiotu zamówienia 100% 

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów 

zgodnie z następującą metodologią:  

W = N / B * 100% 

W – wynik procentowy badanej oferty 

N - Najniższa zaproponowana wartość netto  

B – Wartość netto zaproponowana w badanej ofercie  



Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny netto najniższej ze złożonych ofert do ceny 

z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium 
 
Porównanie robione będzie dla każdego elementu w tabeli z punktu nr IV zapytania 

ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017 r. 

 

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych. 

 

Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie 

wybrana oferta zwierające najniższą cenę netto1.  

 

 
VI. Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru:  

 
 

 Nazwa oferenta 
Wartość netto 

przedmiotu zamówienia 

(PLN) 

Punktacja 

ZADANIE 
1 

 
Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 
 

345 528,46 100 

ZADANIE 

2 

Uniwersytet 
Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

345 528,46 100 

 
 
 
W ramach Zapytania ofertowego 2/2017 ZADANIE 1 złożono 1 ofertę, która była 
poprawna pod względem formalnym i merytorycznym. W związku z powyższym 
dokonano wyboru oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze 
warunki realizacji ZADANIA 1. 
 
W ramach Zapytania ofertowego 2/2017 ZADANIE 2 złożono 1 ofertę, która była 
poprawna pod względem formalnym i merytorycznym. W związku z powyższym 
dokonano wyboru oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze 
warunki realizacji ZADANIA 2. 
 

 
 
VII. Data i podpis Zamawiającego: 
 

 
 
27.04.2017 r.  ----------------------- 
 

 
 
 
Załączniki: 

1. Dokumentacja potwierdzająca upublicznienie zapytania ofertowego. 
2. Złożone oferty. 
3. Oświadczenia/oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami. 

 
                                                           
1 W przypadku udzielania częściowych zamówień liczba wybranych ofert będzie większa niż jeden. 


