Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy plotera stołowego UV w ramach
operacji pn. „Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej dla firmy MKCOLOR.”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 11.09.2021 r. otrzymano 3 oferty
na dostawę plotera.
Dokonano analizy złożonych ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz oceny wg przyjętych kryteriów:
1) cena netto 90 punktów
2) okres gwarancji 10 punktów
A) Opis sposobu przyznawania punktacji:
1) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu
gwarancji.
2) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty – waga 90%
Okres gwarancji – waga 10%
3) Sposób oceny ofert:
a) Ocena kryterium cena - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 90% - wskaźnik Kc
Ocena zostanie dokonana wg wzoru:
Kc = Cmin / Cb x 90
Gdzie :
Kc - kryterium cena oferty,
Cmin - oferta z najniższą ceną,
Cb - cena oferty badanej,
90 - waga kryterium ceny,
b) Ocena kryterium okres gwarancji-łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 10% - wskaźnik Kg
Opis metody przyznania punktów:
Kg = Gb/Gmax x 10
Gdzie:
Kg - kryterium okres gwarancji,
Gb - wartość badanej oferty [podana w miesiącach],
Gmax - najwyższa wartość spośród złożonych ważnych ofert [podana w miesiącach],
10 - waga kryterium okres gwarancji
d) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Suma punktów
przyznanych danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
Sko = Kc + Kg
Gdzie:
Sko - suma przyznanych punktów wg kryteriów oceny,
Kc - kryterium cena oferty,
Kg - kryterium okres gwarancji.
4) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Punkty obliczone
będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może
otrzymać maksymalnie 100 punktów. Przyjęta przez Zamawiającego metodyka oceny kryterium
zapewnia jej obiektywizm, gwarantuje konkurencyjność postępowania oraz upraszcza opracowanie
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ofert. W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie
tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez
niego terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż
w złożonych ofertach.

Analiza ofert wykazała, że oferta firmy „API.PL”vSp. z o.o., z ceną ofertową: 290 000,00 złotych netto i
łączną ilością 99,23 punktów okazała się najlepszą ofertą.
Cena netto
w zł.

Ilość punktów dla
kryterium
„cena netto”

Okres
gwarancji
w miesiącach

Ilość punktów dla
kryterium
„okres gwarancji”

Ilość
punktów
razem

Lp.

Nazwa oferenta

1.

„API.PL”vSp. z o.o.

290 000,00

90,00

24

9,23

99,23

2.

AGFA NV oddział w
Polsce

544 617,00

47,92

26

10,00

57,92

3.

PHU PolKos Mariusz
Kosior

300 000,00

87,00

12

4,62

91,62

Nakło nad Notecią,21.10.2021 r
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(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do składania oświadczenia
woli w imieniu Zamawiającego)
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