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Załącznik nr 3. Wzór protokół z wyboru dostawcy 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dla konkursu ofert z dnia 29.05.2017r. dotyczącego wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię  

publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i  

upowszechniającą wiedzę 

 

 

1. Numer umowy o dofinansowanie: … 

2. Nazwa Beneficjenta:  … 

3. Przedmiot zamówienia (zgodnie z zapytaniem ofertowym nr … z dnia …): …  

4. Zastosowane środki upublicznienia informacji o zamówieniu:  Informacja zamieszczona na stronie www Beneficjenta, w siedzibie 

firmy oraz dostarczenie zapytań ofertowych do min. 3 dostawców. 

5. Data otwarcia ofert: 

6. Data sporządzenia protokołu z wyboru ofert: 

7. Uzasadnienie zgromadzenia i porównania ofert od mniej niż 3 dostawców/wykonawców (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

8. Skład komisji konkursowej: 
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Tabela 1 Zestawienie otrzymanych ofert 

Lp. Oferent/dostawca/ 

wykonawca oraz jego 

dane adresowe 

Data i forma 

skierowania 

zapytania 

Data, 

godzina i 

forma 

złożenia 

oferty 

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

postępowaniu 

Spełnienie przez 

oferenta 

warunku 

dotyczącego 

zakazu 

udzielania 

zamówień 

podmiotom 

powiązanym 

Proponowana usługa Okres 

ważności 

oferty 

Cena w PLN/EURO 

netto brutto 

1.          

2.          

3.          

 

Tabela 2 Porównanie ofert na podstawie kryteriów z zapytania ofertowego 

Lp. Nazwa wystawcy oferty 
Kryterium oceny nr 1: 

CENA 

Kryterium oceny nr 2: 

TERMIN REALZIACJI….  

 

Podsumowanie 

oceny 

1.     

2.     

3.     
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Wybrana oferta (Wykonawca):  Data wyboru:  Uzasadnienie wyboru:  

 

Oświadczam, że protokół został sporządzony zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Beneficjenta, która zostanie udostępniona do wglądu podczas kontroli na miejscu 

realizacji projektu.  

Oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie nabywałem/am jakichkolwiek towarów, usług, dóbr niematerialnych i prawnych oraz rzeczy ruchomych i 

nieruchomości od podmiotów, z którymi posiadam powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych oraz nie pozostaje z takimi podmiotami w powiązaniu, o 

którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008). 

Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności wynikającej z zapisów Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu. 

Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 i art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do 

okoliczności mającej znaczenie prawne.  

 

 

Data sporządzenia protokołu ……………………….. 

Podpis/y zamawiającego………………………… 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, 

2. Złożone oferty, 

3. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą. 
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