Baranów, dnia 05.02.2018r

Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego nr 04/2018

W związku z realizacją przez NOVA sp. z o.o. projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii
systemu autonomicznego i zdalnego sterowania bezzałogowym wiatrakowcem w oparciu o autorskie
algorytmy i procedury sterujące.” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0070/16), w dniu
23.01.2018r zostało ogłoszone ZAPYTANIE OFERTOWE na:

zatrudnienie jednej osoby na stanowisko Kierownik merytoryczny projektu B+R w formie
umowy zlecenia
I.

Zapytanie
ofertowe
zostało
opublikowane
w
dniu
23-01-2018r
na
stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie Beneficjenta
http://www.novalab.eu/projektyeu.html

II. Pierwotny termin składania ofert - do dnia 02.02.2018 do godz. 15.00
III. W dniu 31.01.2018 wydłużono termin składania ofert do dna 02.02.2018r do godz. 1500.
Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert została w dniu 31.01.2018r opublikowana na
stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie Beneficjenta
http://www.novalab.eu/projektyeu.html
IV. W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE otrzymano oferty od następujących oferentów:
1. Artur Olszewski zam. Ul. Jelitkowski Dwór 4A/12, 80-365 Gdańsk – oferta złożona
mailowo, dnia 01.02.2017r o godzinie 18:07
V.

Oferent spełnia kryteria określone w punkcie IV. „Wymagania wobec oferentów” Zapytania
ofertowego

VI. Oferent złożył wszystkie wymagane dokumenty wymienione w punkcie V. „Wymagane
dokumenty” Zapytania ofertowego
VII.
W oparciu o kryteria wyboru ofert opisane w punkcie VII „Kryteria wyboru oferty”
Zapytania ofertowego dokonano oceny złożonych ofert:

„1. Kryterium wyboru ofert jest Cena 100%
Cena = miesięczna stawka brutto
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena netto najniższa / cena netto
oferenta) * 100”

1

miesięczna stawka brutto
punkty za cena

Artur Olszewski
10 620,00
100,00

Zgodnie z zapisami punktu VII „Kryteria wyboru oferty” podpunkt 3 Zapytania
ofertowego, wybrana została oferta posiadająca największą liczbę punktów tj. oferta Pana
Artura Olszewskiego zam. Ul. Jelitkowski Dwór 4A/12, 80-365 Gdańsk .

VIII.

2

