
 

 

Chojnice, 24.03.2023 r. 

 

PROTOKOŁ 

z postępowania: 

zapytanie ofertowe na: 

prace budowlane według specyfikacji z zapytania ofertowego 

w ramach projektu „Budowa hali magazynowej i składowej”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach „Invest in Pomerania 2020”, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Dawid Papka 

DAPAX POLSKA Dawid Papka 

ul. Angowicka 62 

89-600 Chojnice 

NIP: 5552083937, REGON: 221884730 

tel.: 530 618 908 

e-mail: papkadawid@gmail.com 

 

WYKAZ OFERT 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone zostały następujące oferty: 

 

Numer 1: PATIO III Sp. z o.o., ul. Angowicka 52A, 89-600 Chojnice, oferta na kwotę 330270,00 

zł netto i 36 miesięczny okres gwarancji. Oferta wpłynęła w dniu 23.03.2023 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA O BRAKU POWIĄZAŃ 

Nie występują powiązania z oferentem w rozumieniu treści regulujących postępowanie oraz 

treści zapytania ofertowego. Na okoliczność zostały złożone stosowne oświadczenia. 

 



 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

Oferty, które zostały złożone spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

OCENA OFERT  

Kryterium 1: cena netto – waga 90 % 
Kryterium 2: okres gwarancji wyrażony w miesiącach – waga 10% 
 
Kryterium nr 1: C = (Cn/Co)x90 pkt C – przyznane punkty Cn – najniższa cena ofertowa 
netto Co –cena oferty ocenianej netto.  
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 
kryterium wynosi 90 pkt.  
 
Kryterium nr 2: G= (Go/Gn)x10 pkt G –przyznane punkty Go – okres gwarancji oferty 
badanej Gn – najdłuższy okres gwarancji. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 
kryterium wynosi 10 pkt.  
 
Numer  1:  C = (330270/330270) x 90 = 90 
  G = (36/36) x 10 = 10 
  RAZEM = 100 
 
 
 

 

WYBRANA OFERTA WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Oferent składający ofertę Numer 1spełnił wszystkie warunki udziału i w badaniu oferty uzyskał 

wyższy wynik punktowy (100). W związku z tym wybrana została oferta PATIO III Sp. z o.o., 

ul. Angowicka 52A, 89-600 Chojnice. 

 

 

24.03.2023 _______________________________ 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Potwierdzenie  upublicznienia zapytania. 

2. Złożone oferty. 

3. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 

zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z 

procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert. 


