Kraków, dn. 14.06.2017 r.

Protokół wyboru oferty
Zamawiający:
Rock Master s.c. Mariusz
Gołkowski, Zbigniew Cygan
ul. Królewska 94/11
30-079 Kraków
e-mail: office@rockmaster.eu
I. Przedmiot wyboru
Przedmiotem zamówienia była dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D – 1 szt.,
o następującej specyfikacji:
- przestrzeń robocza minimum 300 mm x 300 mm x 500 mm
- rozdzielczość warstwy w zakresie minimum 50-300 mikronów (0,050,3mm)
- prędkość drukowania dochodząca do 400 mm/s
- metalowy ekstruder z wymienną głowicą ze stali nierdzewnej
- materiał: wszystkie materiały termoplastyczne do druku w technologii
FDM/FFF
- średnica filamentu – 1,75mm
- stół podgrzewany w zakresie minimum 30 stopni C – 120 stopni C
II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
W związku z planowanym zamówieniem upubliczniono zapytanie ofertowe na
stronie internetowej firmy: www.rockmaster.com.pl. Ponadto zapytania ofertowe
skierowano dnia 31.05.2017 r. mailowo do następujących potencjalnych
Dostawców:
1. Aye Aye Labs Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/8, 30-504 Kraków
2. CadXpert, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
3. OMNI3D Sp. z o.o., ul. Garbary 64, 61-758 Poznań
4. Urbicum, ul. Długopolska 64, 30-087 Zielonki
III. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Na ogłoszenie o postępowaniu odpowiedziało czterech
dostawców, jak niżej:
Oferta nr 1:
Wpłynęła od: OMNI3D Sp. z o.o., ul. Garbary 64, 61-758 Poznań
Data wpływu: 06.06.2017
Forma przekazania oferty: Mail

potencjalnych

Oferta nr 2:
Wpłynęła od: Aye Aye Labs Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/8, 30-504 Kraków
Data wpływu: 07.06.2017
Forma przekazania oferty: Mail
Oferta nr 3:
Wpłynęła od: CadXpert, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
Data wpływu: 07.06.2017
Forma przekazania oferty: Osobiście w siedzibie firmy
Oferta nr 4:
Wpłynęła od: Urbicum, ul. Długopolska 64, 30-087 Zielonki
Data wpływu: 07.06.2017
Forma przekazania oferty: Mail
IV. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
powiązań kapitałowych i osobowych
1. Podmioty, których oferty wpłynęły nie są powiązane kapitałowo ani
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
V. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o ile takie były
stawiane (ocena formalna)
1. Oferta powinna zawierać: pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa,
adres, nr NIP, nr KRS/EDG), datę przygotowania i termin ważności oferty,
cenę całkowitą (wraz z transportem) brutto, dane techniczne oferowanego
urządzenia, warunki i termin płatności, termin realizacji zamówienia,
odniesienie do wszystkich parametrów technicznych dotyczących
przedmiotu zamówienia, informację o okresie gwarancji na urządzenie –
przedmiot zamówienia musiał być objęty przynajmniej rocznym okresem
gwarancji, informację o czasie maksymalnej reakcji serwisu (z dojazdem do
zamawiającego) – wymagana maksymalna reakcja serwisu: 48 godzin,
informację na temat ceny 1 godziny serwisu wraz z dojazdem, informację o
szkoleniu z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego, dane osoby do

kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), podpis osoby
upoważnionej do wystawienia oferty, oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:
- Oferta nr 1 – nie spełnia wymagań
- Oferta nr 2 – spełnia wymagania
- Oferta nr 3 - spełnia wymagania
- Oferta nr 4 –spełnia wymagania
Początkowo kompletne były wyłącznie Oferty nr 2 i 3. Oferty nr 1 i 4 były
niekompletne (zawierały braki formalne). Dnia 08.06.2017 r. Zamawiający mailowo
wezwał Oferentów do przedstawienia wyjaśnień / uzupełnień ofert w terminie 24
godzin. Oferent nr 1 wycofał się z ofertowania. Zamawiający otrzymał w
wymaganym terminie wyjaśnienia/uzupełnienia dotyczące Oferty nr 4 dnia
08.06.17 r, która spełniła wszystkie wymagane kryteria formalne i w efekcie wraz z
Ofertami nr 2 i 3 została zakwalifikowana do oceny punktowej.
VI. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym Oferentom za spełnienie danego kryterium
Merytorycznymi kryteriami wyboru oferty były:
Kryterium wyboru
1. Cena
2. Cena 1h pracy serwisu wraz z dojazdem

Waga
80 %
20 %

1. Kryterium Ceny (KC) było oceniane wg wzoru: KC = KCn / KCr x 80
Gdzie:
KCn – najniższa cena brutto
KCr – cena rozpatrywana
KC – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny
2. Kryterium Ceny 1h pracy serwisu wraz z dojazdem (KS) było oceniane
wg poniższej tabeli:
(cena najniższa / cena rozpatrywana) X 20 = liczba punktów
oferty rozpatrywanej
Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza (taka, która uzyska najwyższą
liczbę punktów), według wzoru O = KC + KS
Gdzie:

KC – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny
KG – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Cena 1h pracy serwisu wraz z
dojazdem
O – ilość punktów przyznana łącznie danej ofercie
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty: Oferta nr 3
złożona przez: CadXpert, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
Uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty (tabela
poniżej). Wyboru wykonawcy dokonano w sposób racjonalny, gospodarny i
celowy.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta

Cena
brutto
(PLN)

Liczba
punktó
w za
Kryt.
Ceny

Cena
netto 1h
pracy
serwisu
wraz z
dojazdem
(PLN)

Suma
pkt.

120

Liczba
punktów
za Kryt.
Cena 1h
pracy
serwisu
wraz z
dojazdem
3,33

Oferta
nr 2
Oferta
nr 3
Oferta
nr 4

38 430,12

63,75

30 627,00

80

20

20

100

30 750,00

79,68

30

13,33

93,01

67,08

VII. Załączniki
1. Potwierdzenie publikacji na stronie internetowej
2. Otrzymane oferty
3. Oświadczenia o braku powiązań z dostawcami, którzy złożyli oferty.

…….......................................................
(Podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

