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PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA 

 

W dniu 13.09.2017r komisja konkursowa w składzie: 

1. Lech Lachowski 

2. Maciej Lachowski 

3. Tomasz Lachowski 

dokonała oceny oferty technicznej na wykonanie prac badawczych dotyczących pomiaru 

poziomu jonizacji wywołanego konwekcją cząstek roboczych. 

 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe w języku polskim i angielskim zostało upublicznione w dniu 22.08.2017r 

na stronie internetowej projektu „Granty na badania i innowacje”: 

www.grantynainnowacje.pl/zapytanie-10-2017/#more-490. 

 

Informacja o podmiotach, do których Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem ofertowym. 

1) Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku Sp. z o.o. (prof. Krzysztof 

Szymański, ce@uwb.edu.pl) 

2) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Mateusz Dulewski, mdulewski@gig.eu) 

3) Politechnika Białostocka (mgr Daniel Puch, d.puch@pb.edu.pl) 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Po poinformowaniu w/w instytucji o upublicznieniu zapytania ofertowego i wyjaśnieniu 

podstawowych celów proponowanych prac, jedynie Główny Instytut Górnictwa przedstawił 

ofertę techniczną na prace badawcze zawarte w zapytaniu w dniu 31.08.2017. 

Oferent nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. 



Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym oferentom za spełnienie 

danego kryterium. 

Ocena oferty wraz z określeniem punktów przypisanych do każdego z kryteriów przedstawia 

się następująco: 

1. Potencjał naukowy i zaplecze techniczne oferenta – K1 = 20 

2. Doświadczenie w komercjalizacji prac badawczych – K2 = 25 

3. Ilość zestawów materiałów roboczych do pracy konwekcyjnego źródła prądu – K3 = 20 

4. Jakość wstępnych założeń do budowy stanowiska pomiarowego – K4 = 10 

5. Możliwość  współpracy przy budowie konwekcyjnego źródła prądu w skali makro – K5 = 10 

6. Kryterium poziomu wysokości ceny – K6 = 5 

 

Liczba punktów w ocenie końcowej (K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 +K6) 

K = 90 

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

W związku z powyższą oceną wybrano do współpracy ofertę GIG, która uzyskała 90% 

punktów przypisanych całemu projektowi. Po podpisaniu umowy na wykonanie wymienionych 

prac, umowa ta stanie się obowiązująca. 

 

Podpisy komisji konkursowej: 

 

1. Lech Lachowski 

2. Maciej Lachowski 

3. Tomasz Lachowski 
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Do protokołu dołączono: 

1. Zapytanie ofertowe w języku polskim i angielskim 

2. Kopię korespondencji z w/w podmiotami 

3. Kopię otrzymanej oferty 

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z oferentem 


