
Numer Zapytania: LED-POPW-1.4-E.I-001/2016 Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Protokół z wyboru Ofert
w ramach procedury wyboru Wykonawcy w ramach projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy LED BIS przez 

zakup usług doradczych w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

I. Informacje o sposobie upublicznienia Zamówienia. 

 Na stronie Zamawiającego www.led.com.pl.  

 Poprzez wysłanie do 3 potencjalnych Wykonawców.

 Na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.  

II. Wykaz ofert, które wpłynęły oraz informacje o spełnieniu warunków udziału w Zamówieniu przez oferty. 

L.P. Nazwa Adres Wykonawcy
Data 

dostarczenia 
oferty

Informacje o spełnieniu 
warunków udziału w 

Zamówieniu (TAK/NIE)

1.

2.

3.

4.

III. Kryteria formalne: 

1. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów 
lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu 
latach.

2. Wskazane  jest,  aby  wykonawca  posiadał  doświadczenie  w  projektowaniu  oraz  wdrażaniu  strategii  rozwoju 
produktów w trzech różnych branżach gospodarki. Wymagane jest doświadczenie w projektowaniu oraz wdrożeniu 
strategii rozwoju produktów w branży związanej z przedmiotem projektu. 

3. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów 
tylko  w  jednej  branży,  może  być  wykonawcą  w  projektach  dotyczących  branży  gospodarki,  w  której  posiada 
doświadczenie.  Wymagane jest  doświadczenie  w projektowaniu  oraz  wdrożeniu  strategii  rozwoju  produktów w 
branży związanej z przedmiotem projektu.

4. Dokumentacją  potwierdzającą  doświadczenie  mogą  być  w  szczególności  referencje  odbiorców  usług, 
przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
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5. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co 
do  bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w  szczególności  pozostawanie  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Nie  spełnienie  kryteriów  formalnych  skutkuje  wykluczeniem  podmiotu  ubiegającego  się  o  przedmiotowe 
zamówienie z dalszego postępowania.

IV. Kryteria wyboru: 

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium „Doświadczenie” oraz „Cena”. Waga powyższych 
kryteriów przedstawia się następująco: 

 „Doświadczenie”- waga 60%, łączna liczba możliwych do zdobycia punktów: 60. 

 „Cena”- waga 40%, łączna liczba możliwych do zdobycia punktów: 40. 

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium „Cena” i „Doświadczenie” wynosi 100 pkt.. 

3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena brutto Oferty najtansszejCena brutto Oferty badanej X 40 = liczba uzyskanych 

punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

Maksymalna liczba punktów za Cenę: 40. Waga tego kryterium: 40%.

4. Punkty za kryterium DOŚWIADCZENIE zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:
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Liczba punktów Doświadczenie

20
Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów – 3 przeprowadzone 
projekty (min) w okresie ostatnich 5 lat. 

30
Doświadczenie  w  projektowaniu  i  wdrażaniu  strategii  rozwoju  produktów  –  więcej  niż  3 
przeprowadzonych projektów w okresie ostatnich 5 lat.

20
Doświadczenie  w  projektowaniu  oraz  wdrożeniu  strategii  rozwoju  produktów  w  branżach 
gospodarki- w 1-2 branżach w okresie ostatnich 5 lat, w tym branży Zamawiającego. 

30
Doświadczenie  w  projektowaniu  oraz  wdrożeniu  strategii  rozwoju  produktów  w  branżach 
gospodarki- w minimum 3 branżach w okresie ostatnich 5 lat, w tym branży Zamawiającego.

Maksymalna ilość punktów za Doświadczenie: 60. Waga tego kryterium: 60. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w Załączniku nr 3 do oferty, tj. 
dostarczonych referencji. 

5. Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+ D 

Gdzie:  

O – ogólna liczba zdobytych punktów; 
C – punkty zdobyte za kryterium „Cena”; 
D – punkty zdobyte za kryterium „Doświadczenie 

V. Wykaz ofert wybranych. 
L.P. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Uzasadnienie

1.

VI. Oświadczenia. 

1. Zamawiającego o braku powiązań z  wykonawcami,  którzy  złożyli oferty.  

Oświadczam,  że  Zamawiający,  który  ogłosił  powyższe  zamówienie  nie  jest  powiązany  z   Wykonawcą  osobowo  lub 
kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub  osobami  upoważnionymi do zaciągania  w imieniu  Zamawiającego lub  osobami wykonującymi  w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) Posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
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c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) Pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub 
kurateli.

______________________________________________

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego/

VII. Zatwierdzenie protokołu.

Data i miejsce: _______________, dn. _____________________ r.

Podpis: 

Jerzy Prokop – Właściciel:____________________________________________________________________
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