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53211 Wrocław 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY  

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert w związku z realizacją projektu w ramach 

Schematu 1.2.C.b Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –  

„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe  

dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” 

  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Inkubator Innowacji Sp. z o. o. 

ul. Henryka Arctowskiego 28/1  

53211 Wrocław 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

3. Oferenci  

Treść zapytania ofertowego została wysłana do potencjalnych wykonawców: 

 

 Nazwa oferenta Data wysłania 

oferty 

Adres e-mail 

1 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” 

we Wrocławiu 

19.04.2019 sekretariat@edukacja.wroc.pl 

2 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 19.04.2019 tomasz.dlugosz@handlowa.eu, 

dziekanat@handlowa.eu 

3 Uniwersytet Wrocławski 19.04.2019 sekretariat@ii.uni.wroc.pl 

 

4. Informacja o otrzymanych ofertach 

W odpowiedzi na wysłane zapytania, Zamawiający otrzymał następującą ofertę w wersji papierowej: 

 

 Nazwa oferenta Data otrzymania 

oferty 

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1 Wyższa Szkoła 

Zarządzania “Edukacja” 

we Wrocławiu 

14.05.2019 108 333,33 PLN 117 000,00 PLN 

 

mailto:tomasz.dlugosz@handlowa.
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5. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu  

Żaden z oferentów nie został wykluczony z postępowania.  

Spełnione zostało kryterium niezależności, tj. nie podlegania 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. 

 

6. Informacja o spełnieniu kryterium dostępowego  

Oferent spełnił warunek kryterium dostępowego, tzn. jest jednostką naukową w rozumieniu art. 7 w 

związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 

1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r, 

prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

7. 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 (C) stosownie do poniższej formuły: 

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

 

 
 

 Nazwa oferenta Liczba otrzymanych punktów 

1 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” we 

Wrocławiu 

100,00 

 

8. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru 

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uznano za zwycięską Ofertę złożoną przez Wyższą Szkołę 

Zarządzania “Edukacja” we Wrocławiu. 

 

9. Data sporządzenia protokołu 

Protokół sporządzona dnia 15.05.2019 r. 

 

 


