
 
  
 
 
 

 

 

PROTOKÓŁ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA 

OD KWOTY 130 000 ZŁOTYCH NETTO UDZIELONE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 

GRANTOWEGO „WYSTAWA DLA WSZYSTKICH – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI WYSTAWY 

STAŁEJ MUZEUM POLIN DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”, REALIZOWANEGO W 

PROJEKCIE "KULTURA BEZ BARIER", NR PROJEKTU POWR.04.03-00-00-0071/20, 

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

1. Przedmiot zamówienia:  

Pprodukcja plansz tyflograficznych z tworzywa trwałego do wskazanych obiektów z wystawy stałej 

„1000 lat historii Żydów” 

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto  - zamówienie nie 

podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust.1 pkt 1 PZP).  

2. W dniu 14.12.2022 r.  

  

 upubliczniono zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności 

x  upubliczniono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.polin.pl  

  zwrócono się do ........ (liczba) wykonawców z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości                       

i warunków wykonania przedmiotowego zamówienia 

(wpisać nazwy, adresy, NIP/PESEL wykonawców) 

1)................................................................................................................................................. 

2)................................................................................................................................................. 

3)................................................................................................................................................. 

 

3. Uzyskano następujące oferty stanowiące załącznik do niniejszego formularza: 

(wpisać nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz oferowaną cenę) 



 
  
 
 
 

 

 

1) Alitix Sp. z o.o., ul. Modlińska, 03-152 Warszawa, REGON:008281560, NIP: 526-03-09-079 - 

cena: 34 020,00 zł 

data wpływu: 23.12.2022 

 

2) ET Tomasz Bartosiewicz, ul. Koronacyjna 20, 02-496 Warszawa, REGON: 014961295, NIP: 

521-212-45-49 - cena: 2580,00 zł 

data wpływu: 22.12.2022 

 

3) S2 Projekt Sp. z o.o., ul. Cezaka 13/2, 95-100 Zgierz, REGON: 143192780, NIP: 525-25-24-

739 - cena: 22 140,00 zł 

       data wpływu: 22.12.2022 

 

4. Kryteria oceny ofert wraz z wagami oraz ocena ofert: 

 

kryterium oceny ofert: cena oferty -100% 

Oferty zostały ocenione według następującego wzoru arytmetycznego: 

cena najniższa  

C = --------------------------------------- x 100 pkt x 100% 

 cena oferty badanej  

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium  

Cena najniższa – to najniższa (łączna wartość) - łączna cena oferty brutto spośród  

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 



 
  
 
 
 

 

Cena oferty badanej – to (łączna wartość) - łączna cena brutto oferty badanej 

 

W wyniku oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów: 

 

1) S2 Projekt Sp. z o.o.–  100 punktów 

2) ET Tomasz Bartosiewicz – 85,81 punktów 

3) Altix Sp. z o.o.  – 65,07  punktów 

 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu wpłynęło trzy oferty, wszystkie spełniły warunki zapytania ofertowego.  

6. W wyniku oceny ofert: 

1) za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy (wpisać nazwę wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę oraz cenę oferty) 

S2 Projekt Sp. z o.o., ul. Cezaka 13/2, 95-100 Zgierz, REGON: 143192780, NIP: 525-25-24-739 - cena: 

22 140,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  wybrana oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert w niniejszym zapytaniu.  

 

2) nie wybrano najkorzystniejszej oferty z powodu: 

        nie otrzymano żadnej ważnej oferty 

              inne …………………………………………………………………………………………………     

8. Źródło finansowania: Przedsięwzięcie grantowe „Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności 

wystawy stałej muzeum polin dla osób ze szczególnymi potrzebami”, realizowanego w projekcie 



 
  
 
 
 

 

"Kultura bez barier", nr projektu powr.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Postępowanie przeprowadził:                                                       Zatwierdził: 

 

 

 

(data, podpis pracownika)                                                              (data, podpis kierownika 

priorytetu/kierownika komórki  

organizacyjnej właściwej dla  

pracownika, który  

przeprowadził postępowanie) 

 

 

 

Zgodnie z ustawą PZP                                                   Potwierdzenie  

 zabezpieczenia środków:                                       

 

 

    

(data, podpis Pracownika  

ds. zamówień publicznych)     (data, podpis Głównego Księgowego lub 

Zastępcy Głównego Księgowego)  

 

  

ZATWIERDZAM 

 

 

(data, podpis kierownika Zamawiającego) 



 
  
 
 
 

 

 

 

Załączniki: 

1) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, 

2) złożone oferty, 

3) oświadczenia dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych 

4) oświadczenie pracownika zamawiającego o braku okoliczności stanowiących przesłankę 

wykluczenia ich z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

 


