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Protokół z wyboru ofert 
 
 

I. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 
W ramach wykonanego przez Zamawiającego postępowania ofertowego na wykonanie 
usługi „Opracowanie innowacyjnej usługi w zakresie diagnozowania i programowania 
treningu motorycznego” w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój dokonano upublicznienia zapytań ofertowych poprzez: 
 

a. Wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych oferentów drogą mailową 
dnia 22.12.2015: 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 
Wydział Rehabilitacji Ruchowej - dziekanat.rr@awf.krakow.pl 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji - 
office@awf.poznan.pl 

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
Wydział Rehabilitacji - dziekanat.wr@awf.edu.pl 
 

b. Opublikowanie dnia 22.12.2015 na stronie internetowej www.przytokgolfresort.pl 
 

II. W wyniku postępowania otrzymano oferty: 
 

Lp. Nazwa (firma)oraz adres Wykonawcy Cena Liczba zdobytych 
punktów 

Data i sposób 
wpłynięcia oferty 

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie, 
Wydział Rehabilitacji Ruchowej 
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 

Netto: 62.088 PLN 
Brutto: 76.368,21 PLN 

100 
Oferta złożona w 

siedzibie Zleceniodawcy 
dnia 29.12.2015 

 
 

III. Wszyscy ww. oferenci spełnili warunek dotyczący braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych ze Zleceniodawcą. 

IV. Wszyscy ww. oferenci spełnili wymienione w zapytaniu ofertowym warunki udziału w 
postępowaniu. 

V. Zamawiający dokonał wyboru  najkorzystniejszej oferty, kierując się następującymi kryteriami:  
 



 

1. Kryterium cena brutto oferty – waga 60% (maksymalna liczba punktów 60) 
2. Kryterium termin realizacji usługi – waga 40% (maksymalna liczba punktów 40) 

 
W ramach kryterium nr 1 „Cena brutto oferty” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta 
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów liczoną 
według poniższego wzoru: 
 
 cena brutto najniższa 
Liczba punktów oferty ocenianej =     -------------------------------------------      x 60 pkt 
 cena brutto oferty ocenianej 
 
W ramach kryterium nr 2 „termin realizacji usługi” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta 
zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów 
liczoną według poniższego wzoru: 
 
 Czas realizacji usługi z najkrótszym terminem  
 realizacji (liczba dni kalendarzowych) 
Liczba punktów oferty ocenianej =     ---------------------------------------------------------------     x 40 pkt 
 Czas realizacji usługi ocenianej  
 (liczba dni kalendarzowych) 
 
 
 
 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.  

 
VI. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru 

W ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano ofertę numer 1 
przedstawioną przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 
Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę 
punktów obliczoną zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. 

 
 
 

……………………………..……. 
/data, podpis, pieczęć firmowa/ 


