
Znak sprawy: 41/27/05/2019 

PROTOKÓŁ 

Wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 
41/27/05/2019 

 

w sprawie 

realizacji zamówienia na świadczenie usług i dostawę towarów, opisanych w ogłoszeniu nr 

41/27/05/2019, zamieszczonym na portalu ogłoszeniowym ARiMR, procedowanym w związku z 

realizacją projektu Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego 

wspierającego nowoczesną działalność pisarską na obszarze objętym LSR w trybie konkurencyjnego 

wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

(podst. prawna: USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 

oraz pomocy technicznej) 

1) Zamawiający: 

Alfabiznes Wojciech Elszyn 

ul. Ułańska 9a, 89-200 Kołaczkowo, 

Tel. 512 088 909 

NIP 554 251 13 14 

REGON 340631830 

 

Jednostka lokalna i miejsce dostarczenia ofert (drogą pocztową i osobiście): 

ul. Toruńska 52 lok. 34 86-050 Solec Kujawski 

 

2) Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie towarów i usług do projektu Stworzenie i 

uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną 

działalność pisarską na obszarze objętym LSR. Zadanie zostało podzielone na 6 części o 

wskazanym w specyfikacji zakresie. 

 

3) Informacje o sposobie upublicznienia postępowania ofertowego: 

Zapytanie zostało upublicznione w dniu 27.05.2019 roku o godz. 12:24 na portalu 

ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/) pod numerem 41/27/05/2019 

Zapytanie zostało także upublicznione w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie 

internetowej (www.mastermind.edu.pl).  

 

4) Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego: 



 
L
p. 

 
Nazwa i adres 

Oferenta 

 
Wartość 

oferty 
netto/brut

to 

 
Ilość dni na 
realizację 

zamówienia 

 
Ilość 

dokumentów 
dodatkowych 
(kryterium 3) 

 
Data 

wpływu 
oferty 

 
 

Uzyskana 
ilość 

punktów 

 
Komentarz 

 

1. 

 

SPW s.c. Hanna i 

Tomasz 

Wachowiak, ul. 

Mogileńska 4,  

85-183 

Bydgoszcz 

 

 

356 300,00 

zł netto 

(438 

249,00zł 

brutto) 

 

33 dni 

 

1 

 

3.06.2019 

roku 

 

 

 

 

90 pkt. 

 

Najkorzystni

ejsza oferta 

 

5) Oświadczenia oferentów: 

Na etapie realizacji postępowania Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w tym o 

braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

 

6) Wyniki postępowania: 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

SPW s.c. Hanna i Tomasz Wachowiak, ul. Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz, NIP 554 256 94 

43. 

 

7) Data sporządzenia protokołu:  

4.06.2019 roku. 

 

8) Osoba odpowiedzialna za postępowanie, sporządzająca protokół oraz zatwierdzająca wynik 

postępowania: 

Wojciech Elszyn – właściciel przedsiębiorstwa Alfabiznes Wojciech Elszyn/Zamawiający 

 

9) Załączniki do protokołu: 

- potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na portalu ogłoszeniowym ARiMR, 

- złożone oferty, 

- oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 

osobę wykonującą czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział 

w procesie oceny ofert. 

 

 

    Sporządził i zatwierdził: Wojciech Elszyn – Zamawiający 

 

      

         

         


