Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego
o wartości powyżej 50 000 zł netto
1. Dane dotyczące zamówienia:

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie studium wykonalności ze szczególnym
uwzględnieniem oceny i potencjału rynkowego innowacyjnej
usługi PERCEPTION BOX z branży polskich projektantów
ubiorów i akcesoriów związanych z szeroko pojętą modą.

1. Dane dotyczące upublicznienia zapytania ofertowego:
Strona, na której zamieszczono zapytanie ofertowe
Adres strony
Okres w jakim zamieszczono zapytanie na stronie
www.metqa.pl
od dnia 7 lipca 2016 r. do dnia 14 lipca 2016 r.
Potencjalni oferenci, do których wysłano zapytanie
Nazwa oferenta
Adres e-mail
Uniwersytet Ekonomiczny w
Transfer
wiedzy@uek.krakow.pl
Krakowie – Nauka i Transfer
Wiedzy

Kategoria podmiotu
jednostka naukowa

Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza
Modrzewskiego – Wydział
Zrządzania i Komunikacji
Społecznej

wziks@afm.edu.pl

jednostka naukowa

Uniwersytet Jagielloński –
dziennik podawczy

dzial.organizacji@uj.edu.pl

jednostka naukowa

UX2 Centrum
Technologiczne Sp. z o.o. –
dziennik podawczy

biuro@ux2.pl

jednostka otoczenia biznesu –
akredytacja Ministerstwa Rozwoju

2. Dane dotyczące złożonych ofert:
1.
2.
3.
4.
5.
Numer
Nazwa
Cena
Data
Informacja o
oferty
wykonawcy netto
wpływu
spełnieniu lub
/brutt
oferty
nie warunków

6.
Liczba przyznanych punktów

7.
Uwagi

120.
540
zł

14 lipca
2016 r.

1

SUMA
(max 100 pkt)

UX2
Centrum
Technologi
czne Sp. z
o.o.

Uzyskana liczba
pkt. za kryterium
warunki płatności

1.

udziału w
postępowaniu
(0-1)

Uzyskana liczba
pkt. za kryterium
cena

o

70

30

100

3. Dane dotyczące wybranej oferty:
Nr oferty
1
Nazwa Wykonawcy
UX2 Centrum Technologiczne Sp. z o.o.
Jedyna złożona i ważna oferta w konkursie
Uzasadnienie wyboru

4. Oświadczenie Zamawiającego:
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, którzy złożyli
oferty, a Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 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 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Załączniki do protokołu:
1. Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego co najmniej do trzech
potencjalnych wykonawców.
2. Potwierdzenie upublicznienia tego zapytania na stronie internetowej.
Nazwa załącznika
3. Złożone oferty.
4. Oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania.
5. Inne (jeśli dotyczy).

Krzysztof Fuk – Prezes Zarządu
Małgorzata Tylawska – Członek Zarządu

