Pabianice, dn. 27 października 2020 r.
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego (laptopów) w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła
plus” dla szkół, w tym dla uczniów z rodzin wielodzietnych, na potrzeby zdalnej nauki, w
związku z epidemią "COVID-19" – zamówienie uzupełniające.
1. Nazwa Zamawiającego:
Miasto Pabianice - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
(nazwa komórki organizacyjnej prowadzącej postępowanie)

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Laptop (2 sztuki) dedykowany do kształcenia zdalnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania
ofertowego
3. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) określona z należytą starannością została ustalona
na kwotę: netto 5.695,93 zł zł, VAT 23%, brutto 7.006,00 zł
4. Wartość zamówienia została ustalona ostatecznie w dniu 28.09.2020 r. na podstawie:
a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia
b) wysokości posiadanych środków i wydatków planowanych w budżecie na dany cel.
5. Osoba dokonująca szacowania zamówienia (imię i nazwisko, stanowisko)
Łukasz Stencel (WEKiS)
6. W dniu 16.10.2020 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.
7. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 23.10.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze wskazaniem wybranej oferty na podstawie
kryteriów oceny stanowi poniższa tabela:

LP

NAZWA OFERENTA

1

g.IT Solutions Michał Daszkiewicz
99-300 Kutno,
Malina 62

2

„E-TECH” s.c. M.Duda P.Kapusta
94-102 Łódź
ul. Maratońska 67/69
ONETEC Tomasz Kwiecień
54-620 Wrocław,
ul. Drohobycka 28a

3

CENA BRUTTO
(zł) oraz ILOŚĆ
DNI DOSTAWY
6076,20
1 dzień

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
Z OCENY OFERT
100 pkt
(oferta wybrana do
realizacji)

6356,64
1 dzień

97,35 pkt

---

Oferta odrzucona niepełna – brak wskazania
ilości dni dostawy
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4

INVAR PC MEDIA Sp. z o.o.
93-200 Sieradz
Al. Pokoju 11c

---

Oferta odrzucona
(niezgodna z opisem
przedmiotu zamówienia –
brak potwierdzenia
specyfikacji u producenta)

8. Opis kryteriów:
a) Cena: 60%,
b) Termin dostawy: 40%

9. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu przeprowadzonego postępowania informacje:
Najkorzystniejsza oferta pod kątem ilości zdobytych punktów, możliwości realizacji zamówienia
zgodnie z warunkami oraz zgodności i potwierdzenia oferty z opisem zamówienia.
10. Postępowanie prowadził: Łukasz Stencel (WEKiS)
11.Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………..
.......……………………………………………………………………………………………………………
12. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził :

27.10.2020 r.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Waldemar Boryń
(data i podpis dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej)
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