Wrocław 24.10.2020 r. godz. 16:30
PROTOKÓŁ WYBORU DO KONKURSU OFERT nr 01/10/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych
- selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5
"Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", realizowanego na podstawie umowy nr:
1580/2020/Wn50/EE-EE-OP/D ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w formie dotacji Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów
"Biorecykling" w dniu 16.10.20 ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące:

Budowy strony internetowej www.biorecykling.org wraz z obsługą serwisu
i portali społecznościowych
Dnia 16.10.20 r. zaproszenie do zapoznania się z konkursem wysłano mailowo do firm:
Kamil.magot@creativeharder.pl, adam@juice.pl B.szalega@themoonlight.pl
Informację o konkursie zamieszczono w dniu 18.10.20 Na stornie www.biorecykling.org.
W terminie zgłaszania ofert wpłynęły na konkurs trzy oferty:
1. Juice IT Adam Tunikowski - oferta złożona mailem z dnia 23.10.2020 r.
2. CreativeHarder Sp. z o.o. – oferta złożona mailem z dnia 22.10.2020 r.
3. The Moonlight Bartosz Szałega – oferta złożona mailem z dnia 23.10.2020 r.
W terminie zgłaszania ofert nie wpłynęły od oferentów żadne zapytania dotyczące konkursu
jak i treści SIWZ.
Przeprowadzona w dniu 24.10.2020 analiza ofert wykazała, że wszystkie oferty spełniły
minimalne wymagania techniczne wskazane w Konkursie ofert. Dokonano przypisania
punktowego wg zadanych w konkursie kryteriów:
Kryterium

Cena - Wykonanie
portalu internetowego
Cena Obsługa serwisu
internetowego m-c
Cena - Obsługa profili
społecznościowych
Facebook,Instagram m-c
Cena - Pozycjonowanie
strony internetowej m-c
Cena łączna

Oferent:

Oferent:

Oferent:

1

2

3

UWAGI

42.000, 00 pln

37.000, 00 pln

29.500, 00 pln

-

900,00 pln

600,00 pln

380,00 pln

-

3.500,00 pln

1.500,00 pln

750,00 pln

-

3.000,00 pln

1.200,00 pln

1.000,00 pln

-

153.000,00 pln

86.500,00 pln

61.450,00 pln

-

„Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka
bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5
"Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w formie dotacji ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stowarzyszeniem na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling” wpisanym do
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000624126, posiadającym numer NIP: 8982221929,
reprezentowanym przez

Czas realizacji
zamówienia
RAZEM

40 punktów

71punktów

100 punktów

W związku z powyższym jako dostawcę usług wybrano firmę THE MOONLIGHT Bartosz
Szałęga za cenę 61.450,00 PLN
Wszystkich oferentów powiadomiono telefonicznie o rozstrzygnięciu oraz zamieszczono
informację o rozstrzygnięciu na stronie www.biorecykling.pl.

……………………………………
Komisja w składzie:
Anna Sobolak , Agnieszka Widawska-Zagrodnik

Załączniki:
1. Zrzut ekranu z upublicznieniem zapytania na www.biorecykling.pl.
2. Zaproszenia mailowe do składania ofert
3. Oferty

„Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka
bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5
"Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w formie dotacji ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stowarzyszeniem na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling” wpisanym do
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000624126, posiadającym numer NIP: 8982221929,
reprezentowanym przez

