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Odrzechowa, dnia 02.08.2018 r. 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ  

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY 

NA:  

 

Organizację przedsięwzięcia:  

MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK  

 I PASTWISK. 

 

 

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty została zrealizowana w trybie przetargu, o którym 

mowa w art. 70
1
 - 70

5
 Kodeksu cywilnego, a także z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów prawa określających zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno – 

Spożywczych, w celu realizacji zasady konkurencyjności, oraz eliminacji ewentualnych 

konfliktów interesów. 

 

Komisja Przetargowa w składzie: 

 

1. Przewodniczący – Angelina Czubska-Stączek 

2. Członek – Andrzej Wais 

3. Członek – Katarzyna Milasz 

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/7/2018 Prezesa Zarządu Polskiego Związku 

Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pt.:  

"Organizacja przedsięwzięcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO  

Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISK, Komisja Przetargowa w ww. składzie osobowym 

przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu, o którym mowa w art. 70
1
 - 

70
5
 Kodeksu cywilnego, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia 

finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. 

Zapytanie ofertowe zostało przesłane w dniu 18.07.2018 r. w formie elektronicznej do trzech 

potencjalnych Wykonawców (Oferentów): 

1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Rudawce 

Rymanowskiej. 

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów 

Ekologicznych „Polska Ekologia” w Warszawie, 

3. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

 

Dodatkowo w dniu 17-07-2018 r. na stronie internetowej Beneficjenta 

http://www.simentale.pl/ zostało upublicznione zapytanie ofertowe, kolejno w dniu 25-07-

2018 r. została upubliczniona zmiana treści zapytania ofertowego.  
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Beneficjent otrzymał niżej wskazane oferty: 

 

Lp. Nazwa oferenta Data wpływu 

oferty 

Cena Liczba zorg. 

imprez 

Uzyskane punkty Wynik 

1 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwale 

25-07-2018 r. 206.640,00 zł 11 imprez  74 3 77 

2 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i 

Producentów Produktów Ekologicznych „Polska 

Ekologia” w Warszawie, 

26-07-2018 r. 221.400,00 zł 19 imprez 69 5 74 

3 Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia 

Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej 

30-07-2018 r. 161.000,00 zł 10 imprez 95 3 98 

 

Kryterium wyboru oferty stanowi - cena 95 %, doświadczenie – 5 %. 

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym 

kryterium liczona będzie następująco: 

 

                   cena oferty najtańszej 

                      C = ------------------------------- x 95 

                   cena oferty badanej 

 
                                     liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez oferenta 

    D = ----------------------------------------------------------------------------- x 5 
                        najwyższa zadeklarowana przez oferentów wartość liczbowa wyk. przedsięwzięć  

 

 

W dniu 02.08.2018 roku o godzinie 11
00

   w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Bydła 

Simentalskiego odbyła się publiczna sesja otwarcia i analizy ofert. 

 

Członkowie Komisji złożyli odrębne pisemne oświadczenia (załączniki do protokołu)  

w przedmiocie braku powiązań Członków Komisji względem Oferentów, o których mowa  

w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. 

 

Następnie Komisja przystąpiła do: 

 

1. oceny spełniania warunków stawianych Oferentom oraz podstaw wykluczenia 

Oferentów w przypadkach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 

2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego 

z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, 

2. badania ofert pod kątem zgodności z treścią zapytania ofertowego,  

3. badania zachowania przez Oferentów terminów do składania ofert, 
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Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego i rachunkowego formularzy 

ofertowych oraz załączników do złożonych ofert: 

1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert żaden z Oferentów nie został wykluczony  

z postępowania, gdyż wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych załączników do oferty i oświadczeń.  

Nadto żadna z ofert nie została złożona przez osobę fizyczną, co oznacza, że ich 

analiza pod kontem przesłanek negatywnych z § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 

czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia 

finansowego  

z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – jest bezprzedmiotowa. 

2. Komisja nie stwierdziła powodu do odrzucenia którejkolwiek z ofert. 

 

Po zakończeniu badania złożonych ofert w zakresie wymogów formalnych Komisja 

Przetargowa stwierdza: 

 

1. Żadna z ofert nie została odrzucona. 

2. Nie wykluczono żadnego Oferenta. 

 

3. Komisja proponuje Wybrać  Wykonawcę który złożył  Ofertę Nr 3, przesłana 

przez : Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Rudawce 

Rymanowskiej 

 

4. Uzasadnienie wyboru:  

Niniejsza oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena - 

95%, doświadczenie – 5%. Uzyskany wynik to 98 pkt. Jej treść jest zgodna z zapytaniem 

ofertowym, w związku, z czym nie podlega odrzuceniu, a Oferent nie podlega wykluczeniu z 

postępowania przetargowego. 

Wybrany Oferent wykazał wysokie doświadczenie – przedstawił dowód realizacji liczby 

podobnych przedsięwzięć o wartości nieodbiegającej znacząco od pozostałych oferentów.  

 

Posiedzenie zakończono w dniu 02.08.2018 roku o godzinie 14.30. 

 

Podpisy Członków Komisji: 

1. Przewodniczący –   ..................................................... 

2. Członek –   ..................................................... 

3. Członek –   ..................................................... 

 

 

Odrzechowa,  dnia 02 sierpnia 2018 roku. 

Zatwierdzam: 
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Załączniki: 

- oświadczenia Członków Komisji, 

- dokumenty potwierdzające publikację: zapytania ofertowego i informacji o wyniku  

   postępowania na stronie internetowej Beneficjenta (np. druk zrzutu z ekranu/ zdjęcie)  

- dowody wysłania zapytania ofertowego, 

- oferty złożone w postępowaniu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


