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PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA Z DNIA 10.05.2017  

Do zapytania ofertowego 1.4.2017 

 

Dotyczy: Zapytania Ofertowego o numerze 1.4.2017 opublikowanego dnia: 

27.04.2017  w ramach oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ” w ramach programu Go to Brand. 

 
Dnia  27.04.2017  roku zostały przygotowane oraz rozesłane przez firmę: 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o. o 

3 zapytania ofertowe dotyczące przewidywanych do realizacji działań w roku 2017 realizo-

wanych  w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go 

to Brand”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.  

 

Zapytania ofertowe skierowano pocztą e-mail w dniu 27.04.2017 do następują-

cych firm: 

1. Polcharm, Anna Godek 
2. PROEXPO Centrum Promocji Eksportu. 
3. Polexpo Exhibitions Sp. z o.o. 

 

Równocześnie zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej firmy 

www.farmona.pl  oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz w siedzibie firmy. 

 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie  

A.STOISKO WYSTAWIENNICZE NA TARGI INTERCHARM 2017 W ROSJI  

 nadesłała firma: 

1. Polcharm, Anna Godek data wpływu: 28.04.2017 

 
 

http://www.farmona.pl/
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W oparciu o kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące czynniki:  Cena brutto oraz Termin Płatno-

ści faktury 

A.STOISKO WYSTAWIENNICZE NA TARGI INTERCHARM 2017 W ROSJI 

Lp. Nazwa Maksymalna ilość 
punktów, którą 

można przyznać za 
dany element: 

Ilość przyznanych punktów 

Polcharm 
Anna Go-

dek 

   

1 Cena brutto 80 80    

2 Termin Płatności 
faktury 

20 0    

 Razem 100 80    

 
Na dostawcę usługi wybrano: 

 
Polcharm, Anna Godek 

 
Uzasadnienie wybranej oferty: 
 

 Wybrana została oferta firmy: Polcharm, Anna Godek -  Firma przedstawiła najko-
rzystniejszą ofertę. Cena przedstawiona w ofercie nie odbiega od wartości rynkowej. 
 

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt. 

   Najkorzystniejsza oferta w zakresie termin płatności: 20 pkt 

 

III B POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA NA TARGI COSMOPROF BOLOGNA 2018 

WE WŁOSZECH  

NIE DOKONANO WYBORU WYKONAWCY. NIE OTRZYMANO OFERT. 
 
 
 
Sposób oceny: 

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie wskazanych kryteriów = 100 pkt. 

Lp.  Kryterium 
oceny  

Punktacja i wa-
ga  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryte-
rium oceny wniosków  



str. 3/2 

 

1  Cena usługi 
brutto 

Punktacja od 0 
do 80 pkt. 
Waga 80 %  

Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą 
liczbę punktów w niniejszym kryterium.  
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu sto-
sunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej ofer-
ty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom 
nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 
80.  
K cena - Kryterium cena brutto = (C min /C bof) x 80  
C min - Cena brutto najniższej oferty  
C bof - Cena brutto badanej oferty  
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów  

2 Termin płat-
ności faktury 

Punktacja od 0 
do 20 pkt. 
Waga 20 % 

Oferent oferujących termin płatności poniżej 14 dni   -  0 pkt 
Oferent oferujący termin płatności 14 dni i dłuższy – 20 pkt. 
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 20 punktów 

 

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego zostanie rozesłana do oferentów oraz 

upubliczniona na stronie internetowej firmy www.farmona.pl oraz na portalu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Jednocześnie informujemy, że 

spełniony został warunek braku powiązań osobowych oraz kapitałowych. 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Potwierdzenia wysłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców usług 

2. Uzyskane oferty 

3. Oświadczenie o braku powiązań z wybranym wykonawcą 

 

 

 

http://www.farmona.pl/

