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53-211 Wrocław 

 

 

Protokół z wyboru oferty  
 

W związku z zaproszeniem do składania ofert w związku z realizacją projektu w ramach Schematu 1.3.C.2  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –  

„Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF” 

  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Inkubator Innowacji Sp. z o. o. 

ul. H. Arctowskiego 28/1,  

53-211 Wrocław 

 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia 

Publikacja na stronie Zamawiającego (http://www.ii.edu.pl/). 

 

3. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

4. Oferenci  

Treść zapytania ofertowego została wysłana do czterech potencjalnych wykonawców: 

 

 Nazwa oferenta Data wysłania 

oferty 

Adres e-mail 

1 Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i 

Społecznych 

14.01.2019 juraprzemyslaw@gmail.com 

2 Izba gospodarcza Europy środkowej 14.01.2019 l.osinski@iges.pl 

3 Netrix Group Sp. z o.o. 14.01.2019 konsulting@netrix.com.pl 

4 Planet Innovation Group S.A. 14.01.2019 biuro@planetinnovation.pl 

 

5. Informacja o otrzymanych ofertach 

W odpowiedzi na wysłane zapytania, Spółka otrzymała następujące oferty: 

 

 Nazwa oferenta Data otrzymania oferty Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1 Fundacja Instytut Nauk 

Ekonomicznych i 

Społecznych 

17.01.2019 57 000,00 PLN 70 110,00 PLN 

2 Izba gospodarcza Europy 

środkowej 

17.01.2019 69 000,00 PLN 84 870,00 PLN 

 

6. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu  

Żaden z oferentów nie został wykluczony z postępowania.  

http://www.ii.edu.pl/
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Wszyscy oferenci spełniali kryterium niezależności, tj. nie podlegali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

z powodu: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawania 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. 

 

7. Informacja o spełnieniu kryterium dostępowego  

Każdy z oferentów spełnił warunek kryterium dostępowego, tj. prowadzi działalność jako Instytucja Otoczenia Biznesu. 

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w 

statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim.  

 

8. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie 

przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium 

 

Jedynym kryterium punktowym, na podstawie którego dokonana została ocena ofert – była Cena całkowita za usługę 

doradczą (C) stosownie do poniższej formuły: 

 

1) Liczba punktów w kryterium ceny zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

 
 

 

 Nazwa oferenta Liczba otrzymanych punktów 

1 Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych 100,00 

2 Izba gospodarcza Europy środkowej 82,61 

 

9. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru 

 

Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. 

Oferta uzyskała najwyższą końcową punktację, stosownie do pkt. 8 niniejszego protokołu. 

 

10. Data sporządzenia protokołu 

 

Protokół sporządzona dnia 23.01.2019 r. 


