
 
 

         Nowy Sącz, 23.11.2020  

Dariusz Ledniowski 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski 

ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz 

 
Protokół z postępowania 

 
1. W celu udzielenia zamówienia pn. budowa centrum badawczego w postaci budynku 
usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej, zbiornika na 
nieczystości ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych, 
zbiornika szczelnego na wody opadowe,  w związku z realizacją projektu pt. Utworzenie 
laboratorium do badania jakości i wydajności tonerów w ramach Poddziałania 1.2.2 
Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020. 

2.Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest 
finansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 niniejsze postępowanie prowadzone było  zgodnie z procedurą 
Rozeznanie rynku-Zapytania o cenę, określoną w Rozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 
22 sierpnia 2019 r., zwanych dalej „Wytycznymi”, a ponadto zgodnie z zasadą przejrzystości, 
równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.  

3. Niniejsze postępowanie prowadzone było zgodnie z Rozdziałem 6. Wspólne warunki i 

procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w 

ramach projektów, pkt 6.5.2. Zasada konkurencyjności  Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 

22 sierpnia 2019 r., zwanych dalej "Wytycznymi". 

 

4. Niniejsze postępowanie  opublikowano  na stronie www Zamawiającego,  oraz przesłano 

do trzech potencjalnych Wykonawców w dniu 02.09.2020. Planowany termin zakończenia 

postępowania ogłoszony był na dzień 18.09.2020.  Zamawiający poinformował zgodnie z pkt. 

17.6 Zapytania o cenę o  przedłużeniu postępowania do dnia: 30.09.2020 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego--europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego--europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego--europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020


 
 

5. Do 30.09.2020 roku do godz. 15.00 wpłynęły drogą elektroniczną 3 oferty:  
 
L.p. Dane wykonawcy Data i 

godzina 
wpływu 
oferty 

Cena ofertowa 
brutto 

termin 
realizacji I 

etapu 
zamówien
ia (ilość 

dni) 

Gwarancj
a (mies.) 

Ilość 
punktów 

w 
kryterium 
cena (60) 

Ilość 
punktów  w 
kryterium 

termin 
wykonania  

(20) 

Ilość 
punktów w 
kryterium 
gwarancja 

jakości (20) 

Łączna 
uzyskan
a liczba 
punktó

w 

załączniki do oferty Istotne 
informacje 
dotyczące 

analizy 
ofert 

1. Bogdan Wójcik 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą pod 
firmą:  
BW PHU Bogdan 
Wójcik 33-300 Nowy 
Sącz ul Bat. 
Chłopskich 10/25 

30.09.2020 4 858 500,00 245 60 Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy  Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

załącznik nr 1 - oferta - 
TAK                                                        
załącznik nr 2 -
oświadczenie- TAK  
załącznik nr 3- 
oświadczenie- TAK 
załącznik nr 4 - wykaz 
robót- TAK  - BRAK 
REFERENCJI                                          
załącznik nr 5- wzór 
umowy - BRAK 
załącznik nr 6- RODO- 
TAK                                           
załącznik nr 8 - 
oświadczenie- TAK                   

Wykonawca 
został 
wykluczony 
z udziału w 
postępowani
u, a jego 
oferta 
odrzucona. 
Wykonawca 
nie 
potwierdził 
spełniania 
warunków 
udziału w 
postępowani
u. 
Wykonawca 
nie 
przedłożył 
do oferty 
referencji 
potwierdzają
cych 
prawidłowe 
zakończenie 
i wykonanie 
zamówień 
zgodnie z 
zasadami 
sztuki 
budowlanej 



 
2. KONSORCJUM 

WYKONAWCÓW 
1. Halina Śpiewak,  

prowadząca 
działalność pod 
firmą:  
CANO  Halina 
Świdrak 
ul. Magazynowa 2 
33-300 Nowy Sącz – 
Lider Konsorcjum 

2. METBUD Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 
Biała Niżna, skr. 
Pocztowa 14 
Dz. nr 471/21 
33-330 Grybów – 
Partner Konsorcjum 

30.09.2020 4 833 900,00 245 60 60,00 20 0 80,00 załącznik nr 1 - oferta - 
TAK                                                       
załącznik nr 2 -
oświadczenia- TAK  
załącznik nr 3- 
oświadczenie- TAK 
załącznik nr 4 - wykaz 
robót- TAK                    
załącznik nr 5- wzór 
umowy - BRAK 
załacznik nr 6- RODO- 
TAK                                
załącznik nr 8 - 
oświadczenia- TAK           
Umowa konsorcjum 
Oświadczenie 
wykonawców 
występujących wspólnie 
o ustanowieniu 
pełnomocnika 

Wykonawcy 
potwierdzili 
spełnianie 
wszystkich 
warunków 
udziału w 
postępowani
u oraz brak 
podstaw do 
wykluczenia 

3. WIKAR Sp. z o.o. 
33-314 Łososina 
Dolna 108  

30.09.2020 5 504 560,34 245 60 52,69 20 0 72,69 załącznik nr 1 - oferta - 
TAK                                                       
załącznik nr 2 -
oświadczenie- TAK  
załącznik nr 3- 
oświadczenie- TAK 
załącznik nr 4 - wykaz 
robót- TAK   załącznik nr 
5- wzór umowy - BRAK 
załacznik nr 6- RODO- 
TAK                               
załącznik nr 8 - 
oświadczenie- TAK                   

Wykonawca 
potwierdził 
spełnianie 
wszystkich 
warunków 
udziału w 
postępowani
u i brak 
podstaw do 
wykluczenia 
 

 

  



 
 

6. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a  Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Wykonawcy przedłożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający zastrzegł w treści Zapytania, iż w ramach spełnienia warunku  Wykonawcy do 

swoich ofert mieli dołączyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych oraz o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 i  3 do Zapytania ofertowego) oraz 

przedłożyć  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych wraz z 

potwierdzeniem w formie referencji, protokołów odbioru robót– zał. nr 4 

7. Oferty oceniono na podstawie „formularza oferty”, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego.  

8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała największą liczbę 

punktów w kryterium cena (60), kryterium termin wykonania (20) i kryterium gwarancja 

jakości (20) tj. oferta: KONSORCJUM WYKONAWCÓW Halina Śpiewak,  prowadząca 

działalność pod firmą: CANO  Halina Świdrak, ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz – 

Lider Konsorcjum oraz METBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Biała Niżna, skr. Pocztowa 

14, Dz. nr 471/21, 33-330 Grybów – Partner Konsorcjum.  

Cena oferty brutto: 4 833 900,00 PLN 

9. Zamawiający dokonał odrzucenia następującej oferty: 

Oferta nr 1: Bogdan Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BW PHU 

Bogdan Wójcik, 33-300 Nowy Sącz ul Bat. Chłopskich 10/25 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie 

przedłożono żadnych dokumentów potwierdzających prawidłowe ukończenie i wykonanie 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej robót budowlanych,, których wykonaniem wykazał się 

Wykonawca poprzez złożony Załącznik nr 4. Wykonawca został wykluczony z udziału w 

postępowaniu, a jego oferta odrzucona.  

10. Załączniki:  

a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego  

b) złożone oferty 

c) Oświadczenia o braku powiązań Zamawiającego 

Zatwierdzam: Dariusz Ledniowski. 

Nowy Sącz, 23.11.2020       



 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Ja niżej podpisany Dariusz Ledniowski jako osoba wykonująca w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorąca udział w procesie oceny ofert w 
postepowaniu budowa centrum badawczego w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz z 
instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej, zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji 
ropopochodnych ze stanowisk postojowych, zbiornika szczelnego na wody opadowe,  w związku z 
realizacją projektu pt. Utworzenie laboratorium do badania jakości i wydajności tonerów w ramach 
Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020. 
 Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Oferentem, przy uwzględnieniu, iż 
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 

 

…………………..............………………………… 

Data i podpis osoby oświadczającej) 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Publikacja zapytania na stronie Wnioskodawcy: 

 

 

 

 


