Warszawa, 30.06.2016

Protokół nr 1/06/2016
Z wyboru wykonawcy wskutek przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 23.06.2016 r.
(data sporządzenia zapytań ofertowych) zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia w
trybie zapytania ofertowego wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu
„Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
POIR Szybka Ścieżka” w następującym zakresie:
Wybór lokalizacji odcinka testowego oraz opracowanie opinii z 12-miesięcznych badań
skuteczności działania nowej generacji prototypów urządzeń ochrony zwierząt UOZ-2
zamontowanych na odcinku testowym wybranej linii kolejowej
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Białozora 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000199943, NIP
5210330812, REGON 010195740, o kapitale zakładowym 87 000,00 zł
Rozpatrzenie ofert odbyło się w dniu 30.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców przez e-mailowe
dostarczenie zapytań ofertowych, których kopie wraz z e-mailowymi potwierdzeniami dostarczenia
stanowią cześć niniejszej dokumentacji:
1. Data dostarczenia zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców: 23.06.2016 r.
2. Sposób dostarczenia zapytania ofertowego do wykonawców: e-mailowo
3. Treść zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.neel.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
4. Data składania ofert: od 23.06.2016 r., godz. 13.00 do 30.06.2016 r. godz. 13.00
5. Kryteria wyboru: cena 90%, termin wykonania 10%,
6. Nazwy i adresy wykonawców, do których skierowano formularz:
Lp.
1

Nazwa wykonawcy

Instytut Badawczy Leśnictwa

Adres Wykonawcy/ e‐mail

ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Sękocin Stary
e-mail: zel@ibles.waw.pl, z.borowski@ibles.waw.pl
2
Szkoła Główna Gospodarstwa
ul. Nowoursynowska 166
Wiejskiego
02-787 Warszawa
e-mail: henryk_zybura@sggw.pl
3
Uniwersytet Rolniczy w
al. 29-Listopada 46
Krakowie
31-425 Kraków
e-mail: rlgazda@cyf-kr.edu.pl
7. Oświadczam, że wymienieni wyżej wykonawcy nie byli powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,




8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
Oświadczam, że wykonawcy spełniali warunki w zakresie jednostek naukowych w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620) tj.:
1) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statusów tych
uczelni
2) jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, ze zm.);
3) instytutów badawczych
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5) Polskiej Akademii Umiejętności;
6) innych jednostek organizacyjnych, nie wymienionych posiadających osobowość
prawną, w tym przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego,
nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności
Wykonawcy posiadają kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620)
oraz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyznaczonym terminie ofertę dostarczoną osobiście dostarczył jeden Wykonawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - data złożenia oferty osobiście: 29.06.2016
Wybrano do wykonania usługi: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez SGGW była jedyną ofertą złożoną w
postepowaniu. Otrzymała maksymalną ilość punktów.
Protokół podpisano w dniu 30.06.2016 r.
Do protokołu dołączone są następujące załączniki:
- potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej,
- potwierdzenie wysłania zapytań ofertowych do Wykonawców
- treści zapytań ofertowych,
- złożone oferty,
Podpis osoby prowadzącej postępowanie zamówienia:

Data i podpis
30.06.2016

Marek Stolarski
Prezes Zarządu

