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Lubartów, 22.06.2018 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B 

Tel./fax (81) 8545853 

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl 

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

 

Z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na „Utworzenie miejsca 

postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”. 

 

1. Informacja o wartości zadania i terminie jego ustalenia: 

 

Wartość zadania ustalono na podstawie projektu i kosztorysu inwestorskiego 

sporządzonego na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy na kwotę – 

18.706,28 zł. 

 

2. Informacja o terminie upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

Zapytanie ofertowe na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w 

miejscowości Leszkowice” zostało zamieszczone na portalu ogłoszeń Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem 35/04/06/2018 w dniu 

04.06.2018 roku. 

 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie tj. do dnia 21 

czerwca 2018 roku do godz. 15.00 wpłynęła jedna oferta: 

 
Nr 

oferty 

Nazwa oferenta Data wpływu oferty Cena oferty brutto 

1 Z.P.H.U. „STAN BUD” Stanisław 

Iwanek 

21.06.2018 23.500,00 zł 
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4. Informacja z ofert dotycząca warunków udziału w postępowaniu: 

 
Nr 

oferty 

Warunek – wiedzy i doświadczenia – wykonanie 

minimum jednego przedmiotu zamówienia o 

charakterze i zakresie podobnym od wskazanego 

w zapytaniu ofertowym na kwotę nie mniejszą niż 

20 tys. zł 

Warunek – nie podlega 

wykluczeniu 

1 Oferent wykazał realizację minimum jednego 

zamówienia podobnego w charakterze do 

wskazanego w zapytaniu ofertowym na kwotę 

nie mniejszą niż 20 tys. zł oraz dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot zamówienia został 

wykonany należycie. 

Oferent przedstawił 

oświadczenie o braku 

powiazań osobowych lub 

kapitałowych oraz odpis z 

właściwego rejestru. 

 

5. Informacja w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w 

postępowaniu: 

 

Na podstawie przedłożonych dokumentów warunki udziału w postępowaniu 

spełniają: 

 
Nr 

oferty 

Nazwa oferenta Data wpływu oferty Cena oferty brutto 

1 Z.P.H.U. „STAN BUD” 21.06.2018 23.500,00 

 

6. Informacje o punktach przyznanych ofertom: 

 

 
Nr 

oferty 

Kryterium cena oferty,                  

waga 70% 

Kryterium okres 

gwarancji, waga 30% 

Łączna liczba punktów 

1 70 pkt. 30 pkt. 100 pkt. 

 

7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

 

Na zapytanie numer 35/04/06/2018 wpłynęła jedna oferta złożona przez Z.P.H.U. 

„STAN BUD” Stanisław Iwanek, Chlewiska 70, 21-100 Lubartów.  

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie 

podlega wykluczeniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia 
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wymagania zawarte w zapytaniu i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert 

uzyskała liczbę punktów 100. 

 

8. Wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia: 

 

Brak ofert odrzuconych. 

 

 

 

 

 

Lubartów, 22.06.2018 r. 

 

 

 

 

 

       Wioletta Wierzbicka 

         

                                               Prezes Zarządu LGD 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

- oferta wraz załącznikami, 

- oświadczenie beneficjenta o którym mowa w art.43a ust.4 ustawy, o braku 

powiazań kapitałowych lub osobowych z podmiotami, które złożyły oferty. 

 


