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W dniu 20.06.2017

komputcrou,ego

czgici

pracownik jednostki/ korncilki zamawiaj4cej

komputer-or.vych

Pail Pani Malgorzata

Nierychlewska dokona ll a rozeznania cenowego.

ll. Rozeznanie cenowe pzeprowadzono

na podstawie ofert:

UIVAGA! Dla zapeu,nienia y:laiciu,ego pttr<lv,trurtiu cen nule:y cary o/brotl'anc przez osoby
prav'ne poclat rtruz z lrAT, a c'eny oJbrot+,ane pt'zez o1obS, .f i;.vc:ne pou,igkszvt o obciqicnio tru
rtbezpiec'zcria spolec:ne ponoszone przez Politer.h nikg Slqskq.
t) Imig i nazwisko/nazwa wykonarvcy (dane teleadresowe)
Atut Centrum ul. Ks.Prymasa Hlonda l0 lok. 134. Warszawa
rrf-erorvana cena:4946 zl (brutto), w zal1czeniu otcrta.
2) lmig i nazwiskol nazwa wvkonawcy (dane teleadresorve)
Przedsigbiorstwo OPTIMUS, ul. Plebiscytowa l9^ Rybnik
ofbrowana cena: 5172,15 zt (brutto), w zalqczeniu ofefia.
3) Imig i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)
BIT-TECHNOLOGIES ul. Uniwersytecka 4, Katowicc
irl'erowana cena: 5394,78 zl (brutto). w zalqczenirr oliorta.
",1) Imig i nazwisko/ naz\rya wykonawcy (dane teleadresowe)
INTEGRAL Kataru;vl:La Firas-Antczak, ul. Mita I A,,?6-22A St4pork6w
oferowana cena: 501 3,32 zl (brutto), w zalqczeniu olerta.
5) Imig i nazwiskol nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)
lcod.pl, ul. Gra2yriskiego 51, 43-300 Bielsko-Biala
oferowana cena: 4661,70 (brutto)
"w zal1czeniu ol.erta.
6) Imig i nazwiskol naztva wykonawcy (dane teleadresowe)
Microsystem Group, ul. G6rczewska69173" 0l-401 Warszawa
oferowana cena: 4976,58 zi (brutto), w zal4czeniu ofcfta.
7) Imig i nazwiskol nazwa wykonawcy (dane teleadresolve)
IreMark UL. Modlifiska 129 lok.U22. 03-186 Warszawa
oferowana cena:4793,56 zl (brutto),w zalqczeniu ofbrta.

III. Na podstawie

dokonanego roz"cz,nania cen()wego proponujg

wybrai ofertg/zlecid wykonanic

zam6wienia Wykonawcy:
1) lmiE i nazr.r,isko/ ilazwa Wykonar.vcy (dane telcadresowe)
Icod.pl, ul. Gra2ynskiego 51. 43-3(X) Bielsko-Biala
2) Cena oferowana przez Wykona\\,cq: 4661,70 zl

(slownie: cztery tysi4ce sze5iset szcSiclziesi4t jetlen zl70l10Q gr)
IV. Powy2szy Wykonawcal zloiona of'erta (nuldy vrybrat .jeelnq z poniZszych opcji
jeieli zachodzi slosou,no okolicznoit):

i

ttzupelnic'

,rr"a.,awia najnizsz? ceng z ol'erowanych,
przypadku
gtly w tt'yniht pr:cprttw'ad--()nL'!o tttze:naniu uzyskano oJbruy* od co na.jruniej lrzeclr
W
wykonat,c6w h,ystarcz),- za:nuc:.vt' l)ou)i:sz.\' l<v'tttlrut, u gdy :ostulv zto2one mniej ni; tr"z.v qfert,r-,
nctle2ry w,.u"lainit przyczyng lalcicgo st(tnu r:cczt,. 01tisuc przebiag dokonanego rozeznaniu canowego:

!

fI

uzyskata najkorzystniejszy bilans ceny

i innych kryteri<iw ustalonych wg

zasad okreslonych rv

zaproszeniu do skladania ofbrt.
W pr:ypadku gd.v u, t+1vniku przeprov'o(lzoncgo ro:cznania uzysktuto

oferv od co ruimniei tr:ech
gd.y
:lo:rnrc
mniej nil trzy ofbrt!".
ytutvv2szya
zosloly
kttudral,
vr):sktrclt
zaziloczy-c
v,.vkonawc:6y,
przebieg
cenou.'ego:
rozeznania
dokononego
nalezy uyja,fiic pr.yczvn? tukiago sluntr rzec:),, oltisut

n

zostala zlo|.onaprzez wykona\\'cq, kt6ry jako jedyny jest zdolny zrealizowa( zarn6wienie
Nalciv potlaI merytotnc.na, o1t<tt'lc nq tthi<'lilyvttt.vch przeslanlwch uzosudnicnie uclzielenirt
zanuiwicnio ytskozcurcmtt \,\,kontry,c.r, v; prztpariktt gdv zanujvvienie moie hyt :realizowane tylko pruc:
.jednego wykonawcg:
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Zatwierdzarta'.

prof. dr hab

(rtata oraz podpis z inrienn4 piecz4tkq dysponenta Srodk6w)

