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Numer umowy o duńnansowame WNB-RPsl-rulu2-nn-24-nxSG/x7-nuz

Nazwa aenenqenta: manscou so. : o.o.
Frzedrmot zamówienla' our-piana numeryczna › Centrum plnnuwe

1 lnfurrnaqe d sposnbwe upubhczmema zapytanta ofertowego

strona mwmstenama me dotyczy
strona rntemetowa Benenqenta www.transcom.p|
Inne (jeze/r dotyczy) Me dan/czy

2. Informaqa o spent-emu warunków udzlzlu w następnwamu przez wykonawców

Czy wszystkie oferty zastaw ztozone przez
pndmluly ntepowrazane osooowo » kaputatoww

_Ezy w zauytamu ofertowym zostaty postawtone
dodatkowe warunkr _ ]eśh tak, pruszę wskazac, NIE
Jakrev
czy wszystkre wśkazane warunki uaztatu w
postepowamu zostaty spetmune przez TAK

oferentów

TAK

: tnrormaqa o wagach punktowych Wub procentawych przypisanych do poszaegolnych
krytenow oceny (metodowuera oceny ofert)

Krytenum cena - waga 70

Kryterium gwaranq'a , waga 20

krytenum czas reakcjr na pudjętie czynnoścv oenorsowych , waga 10

4. Wykaz afert, kto're wptynety w odoowroozr na zapytan-e ofertowe wraz ze streszczemem
oeeny r porównama ofertl - sposooem przyznawana punktacji puszczególnvm wykonawcom
za spetruerue danego krylenum (nalezy wymienić wszystkre oferty, ktore spłynęły
w odpawredz/ na zapytanre ofertowe , w przypadku odnuzerna ktorejko/wrekz mch - nalezy
wskazać ozasadnranre)
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kryterium
oferta ;< mnw oceny:

L
Nazwa wystawcy (nr maz data W

" „ krytenum oceny: CZAS REAKCJI Podsumowanie
"' afer-W wpłyn/ęcla ”SEN: GWARANCJA NA oceny

oferty) ZGŁOSZENIE
SERWISOWE

›.
PMK ”wew:” zm; 2017r 45,87 a o 45,87

Sp, z o.o.

z. ABPWŚ'ŻŁ'P 5” I 29.12.2017
1

70 20 10 100,00

5. Wskazame wybrane] oferty wraz : uzasadmemem
za na)knnystme]sząuznano ofertę (oferta :
haben Dodane] w pkt «x)' ”HAMAL? 5” Z o'o'

„ Data wyboru oferty: 03 ul.ŻDlEr
* Czy ww. o(erty byw owalne/zostaw
zakkuahzowane na moment wyboru (TAK/NIE ,

NIE

» Uzasadmeme wyoom "alkanystmejszej areny: „wyzsza „ośc— „„ku—,W

Oświndcxema:
›. Ośw adczam, ze umowna wszewklcn starań w cem unlkmęcla konfhktu mteresow rozurmanego
]ako brak oezstronnos'c. › ooraktywnos'ar pny wylamamu pne: Beneńcjenra wykonawcy na reanzaqr
usuug, dostaw mo rooó: budowlanych w ramach prmektu objętegu zaorsamr przedmmlawe] umowy
o donnansowame.
2. Jako Beneńqen! ośwraaczam, ze na dzień udzwełena zamowrema w ramach Prajeklu:
&) z podmmtaml, ktora noz—Ay manomegaxoce oorzuternu areny (olerena),
by : podmlczarm, którym zostały udzlelane zamowrama w ramach Prujektu (wykonawcy),
me rstnrary Dawlązanla osooowe lub kapitamwe
przez pnwlązanlz kapnamwe lub osobowe razumle srę wzajemne uowązama między eenenqentem
mh wsch-arm upoważnionym oo za::ągama zobowiązań w „memu Eeneńqentz lub osobom
wykonuyącymr w rmremu sanonqonta qynnnścl manna z przygnlowamem r przeurowadzemem
procedury wyooru wykonawcy a wykonawcą poregayace w szczególnoścl n
a) uczestmazamu w snólce Jako wspólmk smkr Cywimel luo soo~ku nsobowe)?
n) pnsladamu to najmme] 10% udziałów mb aqu;
:) oenmamu ronqu monka organu nadzornego mo zanaozającego, prokurenta, pełnomocnika;
ay pozostawamu w zwrazku manenskrm, w stosunku pokrewieństwem!) pcwmawactwa w lmn umila],
pokrewieństwa drugvego stoon-a lub oowmowactwa orugxego stooma w nm. boczne] ma w stosunku
Prv/sposobami, umekl lub kurateh.
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Pndmsv neonków komisją.

1 Manta Sobieth - aeneńqentfprzewednicząza komisiw

2. JacekWylęxek , Dyrektor ds Produkcji » Handlu

3. Yamaszswwek ~ Kwemwnik Działu Pwdukcji

Data sporządzenia protukułu: nam.:olar.
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