Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na usługę transportu uczestników projektu na wyjazdy organizowane na terenie województwa
małopolskiego, na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie
(32-332 Bukowno) ul. Kolejowa 28 ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

1.

informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
ogłoszenie zamieszczono w dniu 18.02.2018r. w bazie konkurencyjności pod nr 1234778

2.
wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty
wpłynięcia oferty do zamawiającego
- CARO Karol Fronik, ul. Wspólna 1B, 32-300 Olkusz
3.
informacja o spełnieniu warunku braku powiązań z wykonawcą (w przypadku beneficjenta,
który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo)
oferent złożył oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym
4.
informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie
warunki były stawiane
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5.
informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie
danego kryterium,
dla gr. 1
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6. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem w wyboru,
CARO Karol Fronik, ul. Wspólna 1B, 32-300 Olkusz - oferent uzyskał najwyższą liczbę punktów
według kryteriów oceny

Bukowno, 27.02.2018r.
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