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Zielona Góra, dn. 03.06.2016 r. 

 

 

 

Protokół nr 01/RPO 1.2/2016 z dnia 03.06.2016 

 

z dokonanego rozpoznania ofertowego z dnia 03.06.2016 roku zgodnie z zasadą konkurencyjności  

i przejrzystości w celu wyłonienia w trybie zapytania ofertowego podwykonawcy części prac 

merytorycznych opisanych w pkt. 11 Zapytania ofertowego nr 1/1.2 z dnia 25.05.2016,  

projektu pt. „Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, 

wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania” w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie 

działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa 

przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe” w roku 2016 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

I. Zamawiający: Advanced Graphene Products Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 19/1, 65-066 Zielona 

Góra, Polska,  NIP 9291847897, REGON 081062890, KRS 0000429667, Tel. + 48 506 193 078, 

E-mail: office@agp-corp.com 

II. Rozpatrzenie ofert odbyło się w dniu 03.06.2016 r. w siedzibie zamawiającego.  

III. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Wyłonienie podwykonawcy części prac merytorycznych projektu pt. „Opracowanie ultra wytrzymałej 

ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem technologii jej 

wytwarzania” 

 

Zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców  

1. Data dostarczenia zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców: 25.05.2016r. 

2. Treść zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego  

www. advancedgrapheneproducts.com oraz w siedzibie zamawiającego. 

3. Data składania ofert: od 26.05.2016 r. do 02.06.2015 r. (do godziny 16:00) 

4. Nazwy i adresy wykonawców, do których skierowano formularz:  

 

Lp.  Nazwa wykonawcy  Adres Wykonawcy/ e‐mail  

 

1 

Uniwersytet Zielonogórski 

Wydział Mechaniczny 

ul. Prof. Z.Szafrana 4, 65-516 Zielona 

Góra 

e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl 

 

2 

Politechnika Łódzka 

Wydział Mechaniczny 

ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź 

e-mail: 
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Instytut Inżynierii Materiałowej inzynieria.materialowa@info.p.lodz.pl 

 

3 

Politechnika Koszalińska 

Wydział Mechaniczny 

ul. Racławicka 15-17 

75-620 Koszalin 

e-mail: marzena.bielecka@tu.koszalin.pl, 

marzena.pawlikowska@tu.koszalin.pl 

 

5. W wyznaczonym terminie, na wysłane zapytania ofertowe złożono jedną ofertę, która została 

dostarczona poczta elektroniczną przez: 

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej – data złożenia 

oferty 02.06.2016 godz. 11:57 

6. Nie złożono ofert na wystawione zapytanie ofertowe na stronie internetowej  

7. Nie złożono ofert na zapytanie ofertowe wywieszone w siedzibie firmy. 

8. Wykonawca/Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym, zgodnie z 

pkt. 9 Zapytania ofertowego z dnia 25.05.2016. 

 

9. Spełnienie kryteriów zapytania ofertowego przez Wykonawców/Oferentów: 

 

I. Politechnika Łódzka 

a. Pełne dane identyfikujące oferenta – tak 

b. Informacje dotyczące typu podmiotu – tak 

c. Datę przygotowania i termin ważności oferty – tak 

d. Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty – tak 

e. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów 

wyboru – tak 

f. Cenę całkowitą netto i brutto – tak 

g. Warunki i termin płatności – tak 

h. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty – tak 

i. Dane osoby do kontaktu – tak 

j. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty – tak 

 

10. Kryteria wyboru ofert: 

 

I. Metodyka wyliczania została określona w Zapytaniu ofertowym w pkt 13. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą zsumowaną końcową ocenę tj.  

ilość punktów kryterium Cena całkowita netto + Doświadczenie oferenta i posiadana infrastruktura 

badawcza + Kategoria placówki naukowej + Sumaryczny czas wykonania usługi = Suma końcowa  

Sumy częściowe poszczególnych kryteriów, będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

 

II. Wyliczenie Sumy końcowej dla poszczególnych Oferentów/Wykonawców 
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 Politechnika Łódzka 

a. Cena całkowita netto – 50,00 

b. Doświadczenie oferenta i posiadana infrastruktura badawcza – 30,00 

c. Kategoria placówki naukowej – 10,00 

d. Sumaryczny czas wykonania usługi – 10,00 

 

Suma końcowa – 100,00 

 

  

11. Wybrano do wykonania usługi: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii 

Materiałowej 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez Politechnikę Łódzką, Wydział Mechaniczny, Instytut 

Inżynierii Materiałowej ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, jest jedyną złożona ofertą, która 

jednocześnie spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego. 

 


