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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia* jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jachtu elektrycznego 

w ramach realizowanego projektu. 

 

Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-T005/21/00 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w listopadzie 2022 na podstawie**:  

a) aktualnych średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia,  

b) rozeznania rynku wśród co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia ,  

c) analizy wydatków z poprzednich ... miesięcy,  

d) kosztorysu inwestorskiego 

e) innej (podać jakiej) .....................................................................................  

 

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.: oferty 

handlowe od potencjalnych dostawców stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione**:  

a) w dniu 13/01/2023 r. na stronie internetowej  

oraz 

b) w dniu 13/01/2023 r. opublikowane w Bazie Konkurencyjności 

(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl),  

 

Dokumenty potwierdzające dokonanie upublicznienia zapytania ofertowego, tj. wydruki z Bazy 

Konkurencyjności oraz strony internetowej Beneficjenta stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

 

Dodatkowo zapytania ofertowe skierowano mailem do następujących wykonawców***:  

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. 27/01/2023 r. godz. 10:00 (dzień, godzina)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

  

 

Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu 

ofertowym: 

 

Lp. Nazwa wykonawcy  

Spełnienie 

przez 

wykonawcę 

warunku 

dotyczącego 

zakazu 

udzielania 

zamówień 

podmiotom 

powiązanym 

(TAK/NIE)  

Spełnienie 

warunków 

udziału w 

postępowaniu 

przez 

wykonawcę, o 

ile takie 

warunki były 

stawiane 

(TAK/NIE****)  

Ocena oferty  

Suma 

punktów  

Liczba 

punktów 

kryterium 

cena  

Waga 

punktowa 

kryterium 

cena  

Liczba 

punktów 

kryterium 

gwarancja 

Waga 

punktowa 

kryterium 

gwarancja 

1. 

GREEN DREAM 

BOATS 

NOWY DWÓR 8 

72-286 KOSZĘCIN 

Data wpływu oferty : 

18/01/2023 godzina 

11:45 

OFERTA ZOSTAŁA 

WYCOFANA Z 

UWAGI NA BRAK 

WYMAGAŃ 

ZGODNIE ZE 

SPERCYFIKACJĄ 

NIE NIE - - - - - 

2.  

BOAT EXPORT & 

YACHTBROKER 

UL. LIPOWA 9 

66-100 SULECHÓW 

Wartość netto 

325 203,25zł 

Wartość brutto 400 

000,00zł 

Gwarancja 24 miesięcy 

Data wpływu oferty : 

26/01/2023 godzina 

11:45 

 

TAK TAK 80,00 80 20,00 20 100,00 

 

 

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane 

przez zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 

i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy 

zawartej z wykonawcą. 

 
BOAT EXPORT & YACHTBROKER UL. LIPOWA 9 66-100 SULECHÓW, Wartość netto 325 203,25zł 

 

 

02/02/2022 ….............................................................. 

(data sporządzenia protokołu, podpis zamawiającego) 
 
 
 
* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym  
** właściwe podkreślić  



 
 

  

*** obligatoryjnie w przypadku oszacowanej wartości zamówienia w wysokości od 20 tys. do 50 tys. zł netto w sytuacji, gdy w 
odpowiedzi na obowiązkowe upublicznienie na stronie internetowej nie wpłynęły min. 3 ważne oferty konkurencyjne pochodzące od 
różnych wykonawców  
**** w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, jeżeli zostały przewidziane w zapytaniu 


