Rakoniewice, 18.09.2017r.
Protokół wyboru oferty
w ramach zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
dotyczącego zakupu samochodu dostawczo-osobowego finansowanego ze środków otrzymanych
na podstawie umowy nr 9/DT/LOWES/2017 o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na
utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w
przedsiębiorstwa społeczne z dnia 07.09.2017r. (dalej jako: „Umowa”) zawartej w ramach projektu
pn. „LOWES – Leszczyoski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach
poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(dalej jako: „Protokół”)
Nr sprawy: 1/ZK/SERCE/2017
1.

Zamawiający:
Spółdzielnia Socjalna Serce
ul. Krystyny 30
62-067 Rakoniewice
tel./ fax. 695228891
REGON: 302598854
NIP: 9950226410
KRS 0000489466

2.

Przedmiot zamówienia
Zamawiający, w ramach Zapytania ofertowego, zapraszał do przedstawienia oferty dotyczącej
sprzedaży samochodu dostawczo-osobowego, przy czym:
1)
Samochód będzie spełniał następujące warunki:
a.
typ samochodu: samochód dostawczo-osobowy dla 9 osób z możliwością
składania siedzeo oraz zwiększoną pojemnością bagażnika przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych (możliwośd składania i wymontowywania
trzeciego rzędu foteli; platforma najazdowa dla wózka inwalidzkiego, uchwyty dla
wózka inwalidzkiego, próg antypoślizgowy);
b.
zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub gotowy do
zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c.
stan: nowy lub używany; bezwypadkowy; aktualne badania techniczne;
dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
98, poz. 602, z późn. zm.);
d.
e.

masa całkowita: do 3,5 tony;
pojemnośd silnika: od 1550 cm3 do 2500 cm3;

f.
moc: nie mniejsza niż 100 KM;
i.
rok produkcji: od 2012 r.
j.
rodzaj paliwa: diesel (olej napędowy);
k.
poziom emisji spalin: min. Euro V;
l.
systemy bezpieczeostwa jazdy: co najmniej ABS;
m.
skrzynia biegów: 5-biegowa, 6-biegowa lub automatyczna;
n.
dodatkowe wyposażenie: co najmniej elektryczne szyby, klimatyzacja (dalej
jako: „Samochód”);
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia punktu odbioru pojazdu w odległości
maksymalnie 80 km od siedziby Zamawiającego lub zapewnienia dostawy pojazdu do siedziby
Zamawiającego.
Przekazanie pojazdu Zamawiającemu nastąpi w terminie maksymalnie do dnia 30 listopada 2017 r.

3. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone poprzez umieszczenie na stronie internetowej]
www.spoldzielniaserce.pl (potwierdzenia ogłoszenia zapytania ofertowego na ww. stronie
internetowej stanowi załącznik nr 1 do Protokołu) oraz zostało przesłane do trzech
potencjalnych oferentów tj.:
 Westmotor – Autoryzowany Dealer marki Opel w Poznaniu; 60-004 Poznao, ul.
Głogowska 444 – e mail: jfabisz@westmotor.pl
 MB Motors Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz, Bolesława Krzywoustego
71, 61-144 Poznao – e mail:mateusz.sawicki@mbmotors.mercedes-benz.pl
 Pieluszyoska Sp. z o.o. ul.Obornicka 137, 62-002 Suchy Las; e mail:
sprzedaż@amcpoznan.pl
4.

Termin składania ofert oznaczono na dzieo 15.09.2017r.

5.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do upływu terminu składania ofert tj. do dnia
15.09.2017r. wpłynęły następujące oferty:
 WESTMOTOR GRUPA PGD Spółka z o.o. Sp.k; Ul. Rzemieślnicza 26; 30-403 Kraków, oddział
OPEL Komorniki z siedzibą w Poznaniu 60-266, ul. Głogowska 444 (dalej jako Oferent nr 1)
 MB Motors Sp. z o.o.; ul. Bolesława Krzywoustego 71; 61-144 Poznao (dalej jako Oferent nr 2)

6.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone zostały podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent 1 - złożył odpowiednie oświadczenie
Oferent 2 – złożył odpowiednie oświadczenie w wersji elektornicznej
Zamawiający nie stwierdził występowania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru, a Oferentem nr 1 i Oferentem nr 2 ,,powiązao o
których mowa powyżej. Oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie braku powiązao z
Oferentem nr 1 i Oferentem nr 2, [***podpisane przez Zamawiającego (osoby upoważnione
do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego) oraz wykonujące w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a także realizacją lub zmianą umowy zawartej z wykonawcą, stanowi załącznik nr
3 do Protokołu.
7.

Oferty odrzucone:
Odrzucono Ofertę nr 2 - MB Motors Sp. z o.o.; ul. Bolesława Krzywoustego 71; 61-144 Poznao,
ze względu na niespełnienie założeo Zapytania Ofertowego. Oferta przesłana została tylko w
wersji elektronicznej – do Zamawiającego nie dostarczono wersji papierowej oferty wraz z
załącznikami.

8.

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto sprzedaży Samochodu – waga kryterium 80% (max 80 pkt);
2) rocznik Samochodu– waga kryterium 20% (max 20 pkt);

Ad. 1. Maksymalną ilośd punktów w ramach kryterium „cena brutto” otrzyma najtaosza oferta
według wzoru:
cena brutto oferty najtaoszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *80
cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2. W ramach kryterium „rocznik Samochodu” Zamawiający przyznawał punkty na podstawie
rocznika Samochodu – ustalonego na podstawie oświadczenia oferenta zawartego w treści
formularza ofertowego oraz kserokopii poświadczonego za zgodnośd z oryginałem dowodu
rejestracyjnego pojazdu lub w przypadku Samochodu nowego dokumenty zawierające dane i
informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu (np. dopuszczenie
jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo
dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu). Oferent będzie przyznawał punkty w ramach
przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
 rocznik od 2012 r. do 2014 r. – 10 punktów;
 rocznik od 2014 r. do 2016 r. – 15 punktów;
 rocznik od 2016 r.– 20 punktów.
Oferent zobligowany był do zadeklarowania rocznika, który następnie został zweryfikowany
przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.
Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostały zsumowane i decydowała ich ocena łączna (suma
zdobytych punktów).
Oferta na realizację zamówienia mogła uzyskad maksymalnie 100 pkt.
9.

Dane z ofert, które stanowiły odpowiedź na kryteria oceny ofert oraz przyznane punkty wg.
kryteriów:
 Oferta nr 1 złożona przez Oferenta nr 1: WESTMOTOR GRUPA PGD Spółka z o.o. Sp.k; Ul.
Rzemieślnicza 26; 30-403 Kraków, oddział OPEL Komorniki z siedzibą w Poznaniu 60-266, ul.
Głogowska 444
Po dokonaniu oceny Oferty nr 1, uzyskała one następującą liczbę punktów:
 cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 80 pkt.
 rocznik: 20 pkt
Oferta nr 1 złożona przez Oferenta nr 1 uzyskała łącznie: 100 pkt.

10. Wybrany wykonawca:
WESTMOTOR GRUPA PGD Spółka z o.o. Sp.k; Ul. Rzemieślnicza 26; 30-403 Kraków, oddział OPEL
Komorniki z siedzibą w Poznaniu 60-266, ul. Głogowska 444

Uzasadnienie: Oferta złożona przez wybranego wykonawcę (Oferent nr 1), uwzględniając treśd
oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru ofert:
1)
spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach
Zapytania ofertowego;
2)
uzyskała najwyższą ilośd punktów, która wyniosła: 100 punktów;
W wyborze oferty ze strony Zamawiającego uczestniczyli/ły:

1. Karolina Bartkowiak – Glinka – członek zarządu
2. Dariusz Nolka – członek zarządu
Podpisy
…………………………………………………
…………………………………………………
Załączniki:
1. potwierdzenia opublikowania Zapytania Ofertowego;
2. złożone oferty;
3. oświadczenie o braku powiązao z wykonawcami

Rakoniewice, 18.09.2017r.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO Z WYKONAWCAMI
My niżej podpisani:
1) Mirosława Sworowska – działający jako osoby upoważnione do zaciągania zobowiązao w
imieniu Spółdzielni Socjalnej Serce z siedzibą w Rakoniewicach (62-067), przy ul. Krystyny 30,
posiadającej NIP: 9950226410, REGON: 302598854, zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489466, której dokumentacja
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznao - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (dalej
jako: „Zamawiający”);
2) Karolina Bartkowiak-Glinka – działająca jako osoba wykonująca w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zapytania ofertowego z dnia
07.09.2017r., nr 1/ZK/SERCE/2017 na realizację dla zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia
dotyczącego zakupu samochodu dostawczo-osobowego finansowanego ze środków
otrzymanych na podstawie umowy nr 9/DT/LOWES/2017 o udzielenie bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod
warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne z dnia dalej
jako: „Umowa”) zawartej w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyoski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej jako: „Zapytanie
ofertowe”);
3) Karolina Bartkowiak-Glinka – działająca jako osoba wykonująca w imieniu Zamawiającego
czynności związane z realizacją oraz ewentualną zmianą umowy zawartej przez Zamawiającego
z wybranym w ramach Zapytania ofertowego wykonawcą,
niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy wszyscy łącznie, a także z osoba powiązani osobowo lub
kapitałowo z wykonawcą, który złożył ofertę w ramach Zapytania ofertowego tj.: WESTMOTOR
GRUPA PGD Spółka z o.o. Sp.k; Ul. Rzemieślnicza 26; 30-403 Kraków, oddział OPEL Komorniki z
siedzibą w Poznaniu 60-266, ul. Głogowska 444
Nie posiadamy zatem powiązao z Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązao w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z
uczestnictwem w Zapytaniu ofertowym lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności
związanych z realizacją lub zmianą umowy zawartej w wyniku Zapytania ofertowego, polegających w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Podpisy

Rakoniewice, 18.09.2017r.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO Z WYKONAWCAMI
My niżej podpisani:
4) Mirosława Sworowska – działający jako osoby upoważnione do zaciągania zobowiązao w
imieniu Spółdzielni Socjalnej Serce z siedzibą w Rakoniewicach (62-067), przy ul. Krystyny 30,
posiadającej NIP: 9950226410, REGON: 302598854, zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489466, której dokumentacja
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznao - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (dalej
jako: „Zamawiający”);
5) Karolina Bartkowiak-Glinka – działająca jako osoba wykonująca w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zapytania ofertowego z dnia
07.09.2017r., nr 1/ZK/SERCE/2017 na realizację dla zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia
dotyczącego zakupu samochodu dostawczo-osobowego finansowanego ze środków
otrzymanych na podstawie umowy nr 9/DT/LOWES/2017 o udzielenie bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod
warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne z dnia dalej
jako: „Umowa”) zawartej w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyoski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej jako: „Zapytanie
ofertowe”);
6) Karolina Bartkowiak-Glinka – działająca jako osoba wykonująca w imieniu Zamawiającego
czynności związane z realizacją oraz ewentualną zmianą umowy zawartej przez Zamawiającego
z wybranym w ramach Zapytania ofertowego wykonawcą,
niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy wszyscy łącznie, a także z osoba powiązani osobowo lub
kapitałowo z wykonawcą, który złożył ofertę w ramach Zapytania ofertowego tj.: MB Motors Sp. z
o.o.; ul. Bolesława Krzywoustego 71; 61-144 Poznao.
Nie posiadamy zatem powiązao z Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązao w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z
uczestnictwem w Zapytaniu ofertowym lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności
związanych z realizacją lub zmianą umowy zawartej w wyniku Zapytania ofertowego, polegających w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
podpisy

