
PRoToKÓŁ WYBoRU WYKoNAWCY z dnia o2.a7.2o22 r.

Dotyczy:

umowy o powierzenie grantu nr ..........."..,

wniosek o grant nr 015

w ramach projektu ,,Bon na innowacje - wsparcie trantowe dolnośląskich przedsiębiorstu/'

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślqskiego

2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1, Przedsiębiorstwa'iinnowacje, Działonio 7.2 lnnowacyjne

przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 lnnowacyjne przedsiębiorstwo - konkurs horyzontalny, Typ 1.2,C.b

lJsługi dla przedsiębiorstw - ,,&on no innowacje"

Oświadczam, iż

liquid Technologies sp. z o.o.
ul. Gdańska 13
50-344 Wrocław

przy wyborze Wykonawcy zastosował/-a zasady opisane w rozdz. Vll pkt. 3 Regulaminu konkursu

grantowego oraz w podrozdziałach 6.13 i 6,19 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoŚci wydatków w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszy Spójności na lata 2074-2020, w tym, że:

3,. wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o najkorzystniejszą ofertę,

ż. wydatki zostały wyliczone i dokonane w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

3. dołożono wsze]kich starań, aby uniknąć konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i

obiektywizm u przy wyborze Wykonawcy,

4. udokumentowano podejmowane czynności, a na żądanie Grantodawcy bądź lnstytucjiZarządzającej

udostępnione zostaną wszelkie dowody dotyczące udzielania zamówienia,

5. przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy opisaną w poniższejTabeli.

1" Sposobu upublicznienia

oferty

Strona internetowa spółki - Grantobiorcy wwuŁ.]&heĘ.pl publikacja

zapytania ofertowego od 23.06,2022 r. do dziś.

Zapytanie mailowe, a następnie w wersji papierowej do 3 jednostek B+R

2 Opis przedmiotu

zamówienia

Zalącznikdo protokołu pn. OPlS PRZEDM|OTU ZAMOW|ENlA

3 Kryteria wyboru 100 % cena
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Potencialny
Wykonawca nr 1

Potencjalny
Wykonawca nr 2

Potencjalny

Wykonawca nr 3

4 Dane potencjalnych

Wykonawców, do

których skierowano

zapytanie

politechnika

wrocławska
zakład chemii
Biologicmej i
Bioobrazowania
Wybtzeże
Wyspiańskiego 27

5a-370 Wrocław

Uniwersltet
Przyrodniczy
katedra chemii
Zywności i
Biokatalizy
Ul. Norwida27
50-375 Wrocław

Uniwersytet
Medyczny im.
Piastów ŚĘskich
ZakJadBiochęmii
Lekarskiej
katedra Biochemii i
Immunochemii
Ul. Ludwika Pasteura
1

50-367 Wrocław

5 Data

wysła nia/opublikowania

zapwania
dd.mm.rrrr

ż2.a6,ża22 r 22.06,żO2żr ż2.06.ża2żr

6 Data otrzymania oferty

dd.mm.rrrr

ż9.06.ż022 28.06.2Ożżr. 30.a6.żo22

7 Cena usłu8i netto

ważna na dzień

dokonywania

zamówienia

95934,93 zł 137 OOOzł 150 000 zt

8 Uzasadnienie wyboru Wybrano ofertę 1 Politechniki Wrocławskiej jako zdecydowanie

najbardziej korzystną ofertę cenową 95 934,95 zł netto , 118 000 zł

brutto.

Ąn L"*|.io*- ą-t"i*
A]:::lr_ffint1],1f \. q&_344,!ilrcdaw,

\rlr?#ffim:,'"''r)
Załączniki:

1, Kopia zapytań skierowanych do Wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami.

ż. Wydruk zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Grantobiorcy Wraz

z otrzymanymi ofertami.
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