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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający - Parafia Rzymskokatolicka
Gdańsku działając
realizacji

pod wezwaniem

na zasadach określonych

projektów

ze środków

wyniku przeprowadzonego

przez Zamawiającego

Europejskiego

postępowania

Wniebowzięcia

Funduszu Rozwoju

na wykonawcę

Upublicznienie zapytania ofertowego

a.

Publikacja w bazie konkurencyjności

oraz przez wytyczne
Regionalnego,

dotyczące

informuje

że w

konserwacji i restauracji kamiennej posadzki

w Bazylice Mariackiej w Gdańsku dokonał wyboru najkorzystniejszej
1.

Najświętszej Maryi Panny w

oferty do realizacji w/w zadania.

ogłoszenia - 8.03.2019r.-26.03.2019r.

(zmiana

21.03.2019r.)
b.

Zamieszczenie na stronie internetowej

Zamawiającego

zapytania ofertowego

- 8.03.2019r.-

26.03.2019r. (zmiana 21.03.2019r.)
c.

Umieszczenie ma tablicy ogłoszeń Zamawiającego

- 8.03.2019r.-26.03.2019r.

(zmiana

21.03.2019r.)
2.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie

I.p.

Nazwa wykonawcy

Data wpłynięcia

1.

Gdańska Pracownia Konserwatorska
L.B. Brzuskiewicz S.c.

26.03.2019r.

oferty

Ul. Straganiarska 28/30
80-837 Gdańsk
2.

LUPUS sp. z 0.0.
Ul. Świętojańska 71/6

26.03.2019r.

81-389 Gdynia

3.

Informacja o spełnieniu warunku braku powiazań kapitałowych.

Zamawiający

prowadził

postepowanie

następnie wezwano wykonawcę,
dokumentów

zgodnie z procedurą,

gdzie najpierw dokonano oceny ofert, a

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

i oświadczeń, potwierdzających

I.p.

Nazwa wykonawcy

1.

Gdańska Pracownia Konserwatorska
L.B. Brzuskiewicz S.c.

do złożenia

spełnianie warunku i brak podstaw do wykluczenia.

Spełnia warunki braku
powiązań
TAK

Ul. Straganiarska 28/30
80-837 Gdańsk
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Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

Zamawiający

prowadził

postepowanie

następnie wezwano wykonawcę,
dokumentów

zgodnie z procedurą,

gdzie najpierw

dokonano oceny ofert, a

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

i oświadczeń, potwierdzających

Lp.

Nazwa wykonawcy

1.

Gdańska Pracownia Konserwatorska
L.B. Brzuskiewicz S.c.

do złożenia

spełnianie warunku i brak podstaw do wykluczenia.

Spełnia warunki udziału w
postepowaniu TAK/NIE
TAK

Ul. Straganiarska 28/30
80-837 Gdańsk

Wykonawca

Gdańska Pracownia Konserwatorska,

837 Gdańsk, pismem z dnia 27.03.2019r.
wskazany w ofercie) został poproszony
nie podleganie wykluczeniu
wskazanym

w piśmie,

(pismo odebrane

o uzupełnienie

z postępowania.

w których

L.B. Brzuskiewicz S.c., ul. Straganiarska 28/30, 80osobiście oraz wysłane na adres e-mail

dokumentów

i oświadczeń potwierdzających

Wykonawca złożył dokumenty

potwierdził

spełnianie

warunków

i oświadczenie w terminie

postawionych

w zapytaniu

ofertowym.
S.

Kryterium oceny ofert

Zgodnie z zapytaniem ofertowym,

oferta została oceniona za pomocą systemu punktowego,

poniższymi zasadami:
Cena -100
Pc= (Cn/Co)xl00
gdzie:
Pc - ilość punktów za cenę (max. 100)
Cn- cena najniższa wśród ofert
Co- cena danego Wykonawcy
Informacja o wykonawcach,

którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

1.

Gdańska Pracownia Konserwatorska
L.B. Brzuskiewicz S.c.
Ul. Straganiarska 28/30

Ilość punktów

100

zgodnie z

BAZYLIKA
MARIACKA
W GDAŃSKU

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

.
..

CJ

80-837 Gdańsk

2.

LUPUS sp. z 0.0.
Ul. Świętojańska 71/6

57,46

81-389 Gdynia

6.

Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru

Za najkorzystniejszą

uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Gdańska Pracownia Konserwatorska
L.B. Brzuskiewicz

s.c.

Ul. Straganiarska 28/30
80-837 Gdańsk
Wymieniony

wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu,

jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
oparciu o przyjęte kryterium

nie podlega odrzuceniu,

oferta

spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym

iw

oceny ofert zawiera naj korzystniejszą cenę, tym samym uzyskał

najwyższą liczbę punktów podczas dokonanej oceny ofert.

3.04.2019r.
data sporządzenia protokołu
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podpis zamawiającego

Załączniki do protokołu:
a)

potwierdzenie

udokumentowania

b)

złożone oferty,

c}

oświadczenie/oświadczenia
podpisane przez beneficjenta
beneficjenta

o braku powiązań z wykonawcami,
lub osoby upoważnione

i osoby wykonujące

przygotowaniem

publikacji zapytania,

do zaciągania zobowiązań w imieniu

w imieniu beneficjenta

i przeprowadzeniem

którzy złożyli oferty,

czynności związane z

procedury wyboru wykonawcy,

a także realizacją lub

zmianami umowy zawartej z wykonawcą
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