
 

Częstochowa, 15.09.2022 

Protokół postępowania do zapytania ofertowego 8/FOB/2022, związanego  

z zakupem mebli oraz sprzętów do Domu Oczami Brata  

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy gotowego do: 

• Zakupu mebli oraz sprzętów do Domu Oczami Brata 

w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. 

W terminie: 31.08-14.09.2022 r. wpłynęły: 

• 3 oferty 

Lp. Nazwa oferenta 
Data wpływu 

ofert 
Forma 

Oferta 

cenowa 

1. 
Firma Wielobranżowa DJ Serwis  

Jacek Kowaliński 
14.09.2022 Osobiście 410 200,00 zł 

2. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

SOLO-KOLOS Sp. z o. o. 
14.09.2022 Osobiście 414 050,00 zł 

3. 
Firma Handlowo-Usługowa „MOL” 

Ludwik Olczyk 
14.09.2022 Osobiście 406 214,40 zł 

 

1. Kryteria oceny ofert 

Została przeprowadzona ocena jednoetapowa: ocena oferty cenowej złożonych ofert: 

Ocena oferty cenowej 

a) Inwestor wybrał najkorzystniejszą ofertę, z pośród poważnych ofert złożonych  

w postępowaniu. 

b) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Inwestor kierował się następującymi kryteriami  

i ich znaczeniem: Cena oferty – 100% 

c) Wszystkie wyniki zostały przez Inwestora zaokrąglone zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d) Ocenie według ww. kryteriów poddane zostały jedynie oferty nie podlegające 

odrzuceniu. 

e) Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu została przyznana liczba punktów, 

obliczona w następujący sposób: 



 

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów 

(maksymalnie 100,00 punktów). 

f) W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Inwestor zastrzegł 

sobie prawo wyboru oferty. 

g) Inwestor zastrzegł sobie możliwość odrzucenia najkorzystniejszej oferty, kiedy po 

konsultacji z inspektorem nadzoru inwestorskiego uznał, że przedstawione 

alternatywne rozwiązania w technologii wykonania przedmiotowego etapu są 

bezpodstawne i niedopuszczalne. 

Waga punktowa oferty cenowej: 100% = 100 pkt. 

2. Wyniki 

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-

KOLOS Sp. z o. o. 

Oferenci zostali poinformowani o wynikach naboru telefonicznie. 

Załączniki: 

1. Treść zapytania ofertowego . 

2. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Sp. z o. o. 

3. Oferta firmy Wielobranżowej DJ Serwis Jacek Kowaliński 

L.p. Nazwa oferenta 
Data wpływu 

ofert 

Oferta 

cenowa 

Oferta 

cenowa 

1. 
Firma Wielobranżowa DJ Serwis  

Jacek Kowaliński 
14.09.2022 410 200,00 zł 99 pkt 

2. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

SOLO-KOLOS Sp. z o. o. 
14.09.2022 414 050,00 zł 98 pkt 

3. 
Firma Handlowo-Usługowa „MOL” 

Ludwik Olczyk 
14.09.2022 406 214,40 zł 100 pkt 



 

4. Oferta firmy Handlowo-Usługowej „MOL” Ludwik Olczyk 

5. Oświadczenie o braku powiązań Paweł Bilski 

6. Ogłoszenie na stronie www Fundacji Oczami Brata 

7. Wyniki na stronie www Fundacji Oczami Brata 

 


