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pRoroKoru z pRocEDURy o uDztErENtE zann6wrrrun
l. Nazwa i adres dotaciobiorcv:

.

Gmina Somianka
Somianka Parcele 168
07-203 Somianka
Nazwa zam6wienia:

Opracowanie Programu Rewital izacj i  dla

tv.

Gminy Somianka

l l  l . Wa enl datku
24390,24 zl btutto

Publikacia zapwania ofertoweso.

1l Data: 11.05.2016r.

2) Adres strony internetowej: www.ugsomianka.bip.org.pl

3) Termin skladania ofert: 19.05,2016r,, godz. 15.OO

.; U.arudni"nie odrruffi

r.p. Nazwa i adreswykonewcy
Data

zloienia Warunki udzialu w
proceourre

Ztodnoid of€rty z
zapytaniem

PB Konsulting Piotr Bo€henko,
ul. Pietkiewicza 4cl46, 15-689 Bialystok 16.05.2016r.

2 Westmor Consulting Urszuta W6akowsfa,
!1. Kr6iewska 27, 87-800 Wioclawek 17 .05.2O16t .

3 Flture Green Innovations S.A.,
ul. Sudolska 16,31-422 Krak6w 77 .O5.20!6t. spelnia/F+e-spe+Ria

tak/€i€3

4 lenrum Doradztwa Energetycznego,
!L Krakowske 11,43-X90 Mikol6w 18.05.2016r.speln ialF+e€p€+Fie

lAie{€+e+y3 tak/Fi€!

5
IGO Sp6lka : ograniczona

odpowiedziaInodciQ, Sp. k.,
uL garbary 214 40-053 Katowice

18.05.2016r.
spelnia/lr+e+p€+F+a

tak/€le!

6
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21125,00-665Warszawa18.05.2016r. spelnia/ni€{pe+F+a

tak/h+e!

7 Instwut Rozwoju Miast
ul. Cieszyiska 2,30-015 Krak6w 19.05.2016r. sPeln ialFi€+B€lFia

tak/Rie!

8 Green Wood Sp. z o. o,,
'.r1. Fabryczna 2 tok. 59,00,446 Warszawa 19.05.2016r. spetn ia/Fi€aBe+lda

tak/ii€-!

l uzasrdnienie wvmaga ne w p,.vpadku odrzucenia of€rtzewzgredu na niespernianiewarunk6w udziaru w procedurze.
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b) lJzasadnienie odrzucenia ofert w zwiqzku z niezgodnolciA oferty z zapytanlem ofenowym.i

i.- --€turt3-F+:

ii---Ofu+ta-+r--

1. ZamawlajqcybQdzieocenialtylkoofertyniepodlegajqceodrzucenlu.

2. Kryterium wyboru ofertl

Cena ̂10%

Cena obejmuje wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem prledmiotu zamdwienia.

CenQ za przedmiot zam6wienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiacym zaiqcznik

do niniejsze8o zapvtania.

Cena oferty uwzglQdnia ws?ystkie zobowlqzania wykonawcy, musi byd podana w pLN cyfrowo I

slownie, zgodnie z ustawq z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz, U. z 2001 r, Nr 97 poz. 1OSO z p6in. zm.),

tzn. dwa mlejsca po przecinku.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moie uzyskad maksymalnle 70 punkt6w,

Pozostalym wykonawcom przypisana zostanle odpowiednio mniejsza iloga punktdw.

Ocena ofert zostanle dokonana wedlug ponirszego algorytmu:

cena brutto oferty z najnl2szq cenq

Liczba punkt6w,,C"= ---------------- x 70 punkt6w

cena brutto oferty badanej

DoSwiadczenie wykonawcy w przygotowaniu dokument6w strategicznych dla jednostek

samorzqdu terytorlalnego - 30%

W tym kryterium zostanQ przy2nane punkty jeieli Wykonawca wykaie ie:

a. opracowanie co najmniej 3 dokument6w strategjcznych - 0 pkt

b. opracowanie co najmniej 4 dokument6w strategicznych - 5 pkt

b. opracowal co najmniej 5 dokument6w strategicznych - 10 pkt

b. opracowal co najmniej 7 dokument6w strateglcznych - 20 pkt

c. opracowat co najmnlej 10 dokument6w strategicznych - 30 pkt

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moie uzyskaC max. 30 pkt.

OstatecznQ ocenE punktowQ kaidej z ocenionych ofert stanowid bQdzie suma ljczby punktdw

przyznanych w kaidym kryterium wedlLrg wzoru:

LP= K,,C" + K,,DW"

Gdzie:

, Uzasadnienie wyma€ane w przypadku odrzucenia ofert ze wzgtedu na niezgodnota oferty z wymag:nlami oheilonym w
zapr4aniu ofertowym (np. zaoferowano u5tusi/dostawy/roboty budowa Ine ntezgodne z opisem pnedmiotu zam6wienia).
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LP -tEczna liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq
K,,C'- i lo6e punkt6w w kryterium ,,cena,,
K,,DW" - iloia punkt6w w kryterium doswiadczenje Wykonawcy

Vl. Ocena zloionvch ofert.

L.p. Nezwa iadres wykonawcy

Llczba punkt6w w kryterlum -
doawiedczenie w przygotoweniu
dokumedt6w strategicznych dla

jednost€k samonqdu
terytorialn€go wrar z

uzasadnleni€m3

Liczba punkt6w w taczna
li.zba

punkt6w

L

PB Konsult ing Piotr Bochenko,
ul. Pietkiewicza 4c/46, 15-689

Bialystok

0 pkt
Wykonawca na potwjerdzenie
doiwiadczenia zawodowego
pnedstawil wykaz wykonanych
uslug (4 usiugi)oraz dokumenty
potwi€rdzajQce, ie ww. uslugi
zostaly wykonane nale:ycie i
prawidiowo Likoiczone.
ZamawiajQcy na potwierdzenie
do<wiadczenie uznat tylko trzy
0slugi.

9 840,00-61,25 6r,2s

2

Westmor Consult ing lJrszula
W6dkowska,

ul. Kr6lewska 27,
87-800 Wloclawek

30 pkt
Wykonawca na potwierdzenie
doiwiadczenia zawodowego
pnedstawil wykaz wykonanych
uslug, maksymalnQ iloja wymaganQ
przez Zamawiajqcego oraz
dokumenty potwierdzajQce, ie ww.
ustugi zostaly wykonane naleiycie i
prawidJowo ukoficzone,

30 000,00 - 20,09 50,09

3
Future Green Innovations S.A.,

ul. Sudolska 16,
31-422 Krak6w

10 pkt
Wykonawca na potwierdzenie
doswiadczenia zawodowego
przedstawil wykaz wykonanych
uslr.r8 (7 rrshg), na potwierd2enje ze
ww. uslugi zostaly wykonane
naleiycie i prawidlowo ukoficzone
Wykonawca przedstawil cztery
ooK!menty z czego zamawiajEcy
uznal piea uslug.

8 610,00 - 70 pkr 80,00

4

Centrum Doradztwa
Energetycznego,
ul. Krakowska 11,
43-190 Mikot6w

30 pkt
Wykonawca na potwierdzenie
doawiadczen ja zawodowego
przedstawil wykaz wykonanych
uslug, maksymalnE il066 wymaganE
przez zamawtajacego oraz
ooKUmenty potwierdzajace, ie ww.
uslugi zostaly wykonane naletycie i
prawidlowo ukoiczone.

24 800,00 - 2430

22 740,00 - 27 ,22

54,30

5 IGO Sp6lka z ograniczona 30 pkt

3 Naleiywpisai nazwe kryterium iuzasadnienie ticzb\
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odpowiedzialnolciq, Sp. k.,
ul.  Barbary 21A,
40-053 Katowice

Wykonawca na potwierdzente
doSwiadczenia rawodoweSo
przedstawil wykaz wykonanych
udug, maksymalnQ lto6C wymaganE
prrez ZamawlajQcego oraz
d0kumenty potwierdzajQce, le ww.
uslugl zostaiy wykonane nalelycte I
prawidlowo uko6czone.

6

Krajowa Agencja
Poszanowania Energii  S.A,
ul. Nowowlejska 21/25,

00-665 Warszawa

30 pkt
Wykonawca na potwlerdzenle
do(wladczenla zawodowego
przedstawll wykaz wykonanych
uslug, maksymalnq lloJC wymaganE
prrez ZarnawiaJacego oraz
dokumeniy potwlerdzajqce, ie ww.
usluSi zgstaly wykonane naletycle I
prawidlowo !koficzone,

29 889,00 - 20,16 50,16

7
Instytut Rozwoju Miast

ui. Cieszydska 2,
30-015 Krak6w

30 pkt
Wykonawca na potwlerdzenle
doSwladczenla zawodoweSo
pnedstawll wykaz wykonanych
uslug, maksymalnA ilo(t wymaganQ
pr:ez ZamawiajQcego oraz
dokr.rmenty potwtefdzajEce, te ww,
u slugl zostaly wykon a ne nale2ycle I
prawldlowo ukodczone.

36875,40 - 16,34 46,34

8
Green Wood Sp. zo. o.,
ul. Fabryczna 2lok.59,

00-446 Warszawa

20 pkt
Wykonawca na potwlerd!enle
doiwladczenia zewodowego
pnedstawil wykaz wykonanych
uslug (7 uslug)oraz dokumenty
PotwierdzajQce, ie ww. uslugl
zonary wykonane naleiycle i
prawidlowo ukohczone.

11315,00-53,26 73,26

Vll. Wvbdr ofertv.

1) Nazwa i adres wykonawcy: Future Green Innovations S.A., ul. Sudolska 16,
3!422 kak6w

2J U2asadnienle wyboru: Oferta wykonawcy Future Green Innovations S.A., ul,  Sudolska 16,

31-422 Krakdw uzyskala najwyiszQ ocenQ punktowq.

v t .

udzleleniem zam6wlenla:

r )

2 )

lzabela Gargala -

lukasz Lala k -

cA. l tNA SOMTANKA
1/t-20iJ Sorni.lnJi.l
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27 .05.2OL6t.

(data sporzEdzenia pf otokotu) (podpis 05oby upowainion€j)


