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Kraków, 01 lipca 2020 

 
 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY 
 
 

Dotyczy: postępowania nr GRADIS 3/2020 (WIETNAM) 
 
 

Data upublicznienia zapytania. 19.06.2020. 

Ostateczny termin składania ofert. 29.06.2020. godz. 15:00 

Forma upublicznienia zapytania ofertowego. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone na 
publicznie dostępnej stronie bene%cjenta. 

Liczba ofert, które wpłynęły w ustalonym terminie. 3 

Składający ofertę. 1. I AM Technology sp. z o.o. 
2. Sebas1an Siuchta Management & 

Advisory – jednoosobowa działalność 
gospodarcza 

3. DDER sp. z o.o. 

Czy wszystkie 3 oferty wpłynęły w terminie wskazanym w 
zapytaniu ofertowym. 

TAK 

Czy wszystkie 3 oferty wpłynęły na właściwe adresy e-mail 
podane w zapytaniu ofertowym. 

TAK 

Czy wszystkie 3 oferty są kompletne i podpisane przez 
upoważnione osoby. 

TAK 

Całkowita wartość ofert ne=o:  
I AM Technology -  149 800,- PLN 
 
Sebas1an Siuchta Management & 
Advisory – jednoosobowa działalność 
gospodarcza – 140 000,- PLN 
 
DDER sp. z o.o. – 119 000,- PLN 

 
Tylko oferta %rmy DDER sp. z o.o. mieści się 
w budżecie projektu. Wartość pozostałych 
dwu  ofert  przekracza  środki  przewidziane 
w budżecie projektu. 

 
 
 

Odpowiedzi na pytania wery/kujące wiedzę oraz 
kompetencje Wykonawcy: 

 

Pytanie 3a) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3b) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3c) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3d) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 



 
 

 
Strona 2 z 2 

GRADIS spółka z o.o. 
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków 

KRS: 0000501651, NIP: 676 247 43 20, REGON: 123 065 257  

Pytanie 3e) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3f) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3g) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3h) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Pytanie 3i) Wszystkie %rmy odpowiedziały 
poprawnie. 

Kompetencje oraz doświadczenie Wykonawcy w zakresie 
świadczenia doradztwa na rynku oświetlenia dróg i ulic na 
rynkach międzynarodowych. 

Wszyscy oferenci opisali swoje 
kompetencje oraz doświadczenie. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zapytanie 
ofertowego.  

TAK 

Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 2 miesięcy. TAK 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz 
kapitałowych. 

TAK 

 
 
Po przeprowadzonej analizie przesłanych ofert Zarząd Gradis sp. z o.o. zdecydował o przyznaniu kontraktu 
%rmie DDER sp. z o.o. 
 
Uzasadnienie. 
1. Wszystkie %rmy udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania wery%kujące wiedzę oraz kompetencje. 
2. Najtańsza jest oferta %rmy DDER sp. z o.o. i jako jedyna mieści się ona w budżecie projektu. 
3. Wartość oferty %rmy  I AM Technology jest  o  25,9% wyższa od wartości  oferty %rmy DDER sp. z o.o.  i  o 

29 800,- PLN przekracza dostępny budżet projektu. 
4. Wartość oferty %rmy Sebas1an Siuchta Management & Advisory jest o 17,6% wyższa niż wartość  oferty %rmy 

DDER sp. z o.o. i o 20 000,- PLN przekracza dostępny budżet projektu. 
5. Oferta %rmy DDER sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego. 
 
 
Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z %rmą DDER sp. z o.o. 
 
W imieniu %rmy Gradis sp. z o.o. oświadczamy o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z %rmą 
DDER  sp.  z  o.o.    Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między 
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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