
 
„Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów” 

 

PROTOKÓŁ 

z wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w projekcie 

„Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”. 

 

I. Dotyczy wyboru podwykonawcy, któremu zlecona zostanie część zadań projektu, w 

ramach zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i 

multimedialnego, w ramach projektu pod nazwą: „Wzrastam i rozwijam się w Gminie 

Opatów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego otrzymano 3 oferty (nazwy wykonawców): 

1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak , Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 

2. Biuro-Media Katarzyna Zwolińska, Michałowskiego 10 42-224 Częstochowa 

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FOR YOU Katarzyna Antał, Michałowice 5, 57-160 

Borów 

 

II. Rozeznanie rynkowe zostało upublicznione w dniu 26.01.2017 r.  na stronie 

http://www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  

w tutejszym Urzędzie. 

 

III. Niezbędne wymogi spełniło 3 oferentów. 

 

IV. Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w pkt. VIII 

rozeznania rynku. 

 

 

 



 
Lp. Nazwa Firmy Kryterium 

ceny – 

PUNKTY 

Kryterium 

społeczne- 

PUNKTY 

Punktacja 

końcowa: 

1 Biuro Inżynieryjne Martex 

Marcin Puźniak 

50 

punktów 

0 punktów 50 punktów 

2 Biuro-Media Katarzyna 

Zwolińska 

60 

punktów 

0 punktów 60 punktów 

3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

FOR YOU Katarzyna Antał 

54 punkty 40 punktów 94 punkty 

 

Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych  

w rozeznaniu rynku informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 

1.  nr 3. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FOR YOU Katarzyna Antał z ceną 

26.332,00zł 

 

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania stawiane 

w rozeznaniu rynku, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację 

zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów z kryteriów: cena 

 oraz kryterium społeczne 

VI. Całkowita cena brutto – 60% 

Co=  
Cn 

x 60 
Cb 

gdzie: 

Co– liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena 

brutto, 

Cn– najniższa oferowana całkowita cena brutto, 

Cb– całkowita cena brutto badanej oferty. 

  



 
 Kryterium społeczne- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u 

wykonawcy 

Do 10% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 5 pkt.,  

10% - 20% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 10 pkt.,  

Powyżej 20% - 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 20 pkt.,  

Powyżej 30% - 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 30 pkt., 

Powyżej 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 40 pkt. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Opatów, dnia 08.02.2017r. 

Dorota Grzelińska 

Podpis Zamawiającego 


