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Ostromecko, 11.12.2017 r.

Protokół wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności
w ramach zapytania ofertowego nr 1/11/2017 dotyczącego projektu
pn. „Wzrost konkurencyjności firmy BOGMAR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie
technologii precyzyjnego ważenia kruszyw”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu,
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności
w zakresie rozwoju produktów i usług.

I.

ZAMAWIAJĄCY
BOGMAR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 9,
86-070 Dąbrowa Chełmińska
NIP: 554-273-43-85
REGON: 340293533
www.bogmar.bydgoszcz.pl
bogmar@bogmar.bydgoszcz.pl
tel/fax (52) 381 76 00

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki kołowej wyposażonej w elektroniczny system
kontroli wagi, w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy
BOGMAR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii precyzyjnego ważenia kruszyw”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług.
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2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Maszyna: Ładowarka kołowa
- Waga: min. 17300kg
- Moc użyteczna: min. 190 KM
3
3
- Pojemność łyżki: min. 3,2 m przy gęstości materiału 1,7 tony/m
- Centralne smarowanie: TAK
- Waga fabryczna + drukarka: TAK
- Opony L3: TAK
- Pojemność silnika: min. 6.6 l, spełniający normy spalin Tier 4f
- Rozmiar opon: min. 23,5 R25
- Siła zrywająca przedniej łyżki w kN: min. 140 kN

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 01.12.2017r. na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bogmar.bydgoszcz.pl
4. Kryterium oceny ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans w kryterium:


Kryterium: cena – waga kryterium 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wymogi określone z zapytaniu ofertowym
i będzie charakteryzowała się najniższą ceną.
5. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego:

Lp

1

2

3

Nazwa i adres oferenta
BERGERAT
MONNOYEUR
Sp. z o. o.
Izabelin-Dziekanów
ul. Modlińska 11
05-092 Łomianki
KOMATSU POLAND
ul. Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek
LIEBHERR-POLSKA
Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

Data
wpłynięcia
oferty
05.12.2017r.

765 000,00zł

941 442,00zł

Oferta wpłynęła
w terminie oraz spełnia
wymogi określone
w zapytaniu

07.12.2017r.

830 000,00

1 020 900,00zł

08.12.2017r.

799 370,00zł

983 225,10zł

Oferta wpłynęła
w terminie oraz spełnia
wymogi określone
w zapytaniu
Oferta wpłynęła
w terminie oraz spełnia
wymogi określone
w zapytaniu

Cena oferty
netto

Cena oferty
brutto

Komentarz
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6. Wynik postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę:
Oferta nr 1 - BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o. o.; Izabelin-Dziekanów; ul. Modlińska 11; 05092 Łomianki za cenę brutto – 941 442,00zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta
czterdzieści dwa złote).
7. Data sporządzenia protokołu:
11.12.2017r
8. Osoba prowadząca postępowanie i sporządzająca protokół:
Łukasz Śliwiński
9. Osoby zatwierdzające wynik postępowania:
Paweł Śliwiński
Łukasz Śliwiński
10. Załączniki do protokołu.
1. Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej.
2. Złożone oferty
3. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby
wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym
biorące udział w procesie oceny ofert.

Oświadczenia:
1. My niżej podpisani oświadczamy, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu
interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez
Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu pn. „Wzrost
konkurencyjności firmy BOGMAR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii precyzyjnego
ważenia kruszyw”.
2. Jako zamawiający oświadczamy, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu
z podmiotami, które złożyły oferty (oferenci), nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe
(przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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;
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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.

………………………………………………………………………………………………………………
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