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Wybór najkorzystniejszej

poniższego Wzoru:

PK - ilość punktów dla kryterium'

CN - najniŹsza oferowana cena netto,

CR ' cena netto ofeńy rozpatrywanej.

PRoToKoŁvWBoRU OFERTY

W związku z realizaĄą projektu pn. ,,opracowanle wielozadaniowego wału

zębatego przeznaczonego do zabiegów uprawowych, uprawowo-siewnych i

pielęgnacyjnych'' w ramach Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój na lata 2014-

2020, Działanie 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2'3'2

,,Bony na innowacje dla MŚP'' oraz opublikowanym w dniu 28.12'2016 roku ogłoszeniu

o zamówieniu na stronie http://bomet.pl w odpowiedzi ńa ogłoszenie Wnioskodawcy

na realizację projektu - największą liczbę punktów - 100 punktów - otrzymała ofeńa

firmy Przemysłowy lnstytut Maszyn Rolniczych Poznań, ul' Starołęcka 31' 60-963

Pozna ń '

ofeńy nastąpił w oparciu o kryterium ceny (waga 100%) wg

P6= [CN / CR] x 100, gdzie:
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Przvznana punktacia poszczeqólnvm oferentom:

1' oferent nr 
' 

_ PlMR Poznań, u|' Starołęcka 3'1 
' 
60-963 P oznan z dn. 02.01 '2017

. cena podana: 361 000,00 netto

P6= [361 000 / 361 000] x 100

o uzyskane punkty: PK = 100 pkt.

2. oferent nr 2 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, lnstytut lnżynierii BiosystemÓw,

ul. Wojska Polskiego 50, 60-937 Poznań z dn.04'01 .2017

ofeńa nie rozpatrywana ze względu na brak mozliwości realizac1i wszystkich zadan w

projekcie, brak mozliwości budowy prototypu.

3' oferent nr 3_ SGGW w Warszawie' Wydział lnŹynierii Produkcji,

ul. Nowoursynowska 164, 02-787 \Narszawa z dn. 05.01 .2017

ofeńa nie rozpatryWana ze wzg|ędu na brak możliwości realizacji wszystkich zadań w

projekcie' brak możliwości budowy prototypu.

Dziękuie wszvstkim za udział w procedurze wvboru naikorzvstnieiszei ofeńv
przv zachowaniu zasadv konkurencviności.
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