
Warszawa, 30 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANlA

oFERToWEGo z DN|A 19 sty€znia 2017 r.

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego
Przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego lnteligentny Rozwój
ZO74, ZOZO, działanie 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na innowacje
dla MŚP" (Wybór Wykonawców usług w ramach Poddziałania 2.3.2 PolR - Bony na innowacje dla MŚP
dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu).

A, sPosÓB UPUBLlczNlENlA ZAPYTANlA oFERToWEGo oRAz PRZEBlEG PosTĘPoWANlA
1. ZaPYtanie ofeńowe zostało umieszczone na stronie internetowej: www.discoverteam.ol i

https://WWW.parp.PoV.pllzamowienia-142o W dniu 19.01.2017 r.
2. Termin składania ofert zamieszczonyw zapytaniu ofertowym: do dnia 27.0!.ZO!7 r.
3. lnformacja o wyniku postępowania została upubliczniona W dn. 3o.o1,.2o17 r. na stronie internetowej

www.discoverteam.pl i https://www.pa rp.gov.pl/zamowienia-142O

B. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOW|EDZ| NA ZAPYTAN|E OFERTOWE, WRAZ
ZE WSKAZAN|EM DATY WPŁYN|ĘC|A OFERTY DO ZAMAWIAJĄCEGO, PRZYZNANĄ PUNKTAOĄ ORAZ
|NFORMAOĄ O SPEŁN|ENIU WARUNKÓW UDZ|AŁU W POSTĘPOWAN|U PRZEZ WYKONAWCÓW.

C. |NFORMACJA O SPEŁN|ENlU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W PKT 8
Wykonawca, który Wziął udział w zapytaniu ofertowym spełnia warunek o którym mowa W pkt. 8. Warunki
udziału w PostęPoWaniu, iż udziat mogą wziąć wyłącznie Wykonawcy, którzy uznawani są za Jednostki
Naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także
iż wykonawca nie może być podmiotem powiążanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

D. sPosóB ocENY KRYTERlóW:
o=c+T
o - łączna ocena oferty (maksymalnie 10O punktów)
c - cena
T-Termin Wykonania usłu8 idostawy pozycji kluczowych

1. cena

strona 1ż 2

lnstytut Medycyny Doświadczalrcj i KIinicznej im. M, Mossakowskiego Polskiej

27 .07.2077 r,
Przyznane punkty za

Przyznane punkty za
kryterium ,,Termin

zakończenia wykonania

yŁ



C - cena oferty brutto (maksymalna - 80 punktów)
f,=(C_min/C_x)*80
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
C_min - na,iniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x - cena brutto rozpatryWanej oferty

2. Termin dostawv usług idostawy pozycji kluczowych
T - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin zakończenia wykonania usługi
T= (T_min /T_x)*20
T_min - Najmniejszy, liczonych W miesiącach, termin reaIizacji usługi badawczej
T_x - termin, liczony w miesiącach, dostawy Wskazany W rozpatrywanej ofercie

E. WYBRANA OFERTA WRAZ Z UZASADNlENlEM WYBORU

Wykonawcą wyłonionym na podstaWie postępowania jest tnstytut Medycyny Dńwiadczalnej i Klinicznej im,
M, Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów.

F, tlsTA zAączNlKÓW:
1. Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej ZamaWiające8o.
2. Złożona oferta.
3. Zapytanie ofertowe z dnia 19.0].,2017 r. ,l}iSCO\/F]R TEA},I
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