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PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO: 

  zakupu sprzętu informatycznego, serwera plików NAS, komputerów, monitorów  

i kamer, niezbędnych do usprawnienia procesu dydaktycznego i poprawienie jakości nauczania 

zdalnego w ramach przedsięwzięcia pn. „ Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” w oparciu o 

umowę zawartą z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

 

Nr ogłoszenia : 1/2021 z dnia 14.10.2021 
 

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

ul. Kościelna 6 

41-303 Dąbrowa Górnicza  

  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

 

1/ Laptopy z systemem operacyjnym  

2/ Serwer plików NAS + 2 Dyski SSD 

3/ Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym Windows 10 PRO – intel Core i9 

4/ Monitory LCD 27” 

5/ Zestawy - Kamera/apart NIKON z50 + mikrofon + statyw + avermedia hdmi capture 

 

 MIEJSCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA  
 

Miejsce dostarczenia zamówienia – siedziba Zamawiającego tj. Dąbrowa  Górnicza, ul. Kościelna 6 . 

  

 PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY 

 

Po upływie 7 dni od dnia wyboru oferty. 

 

 

 

 KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
 

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):  

a) Koszt realizacji usługi  

 WAGA KRYTERIUM 100 % = 100 pkt  

 

 SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 
 

Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:  

Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium. 

Należy podać łączny koszt usługi. 

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:  

  oferta z najniższą ceną 

____________________   × max. ilość punktów w kryterium  

  cena badanej oferty  
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 WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ICH 

OCENA 

 

1. Color Office Sp z o. o. ul. Koszalińska 1a, 42-219 Sosnowiec. Oferta została dostarczona 

osobiście do siedziby Zamawiającego w dn. 25.10.2021 r. 

Kwota oferty: 59.300,00 zł brutto. Oferta nr 1) wpłynęła w wyznaczonym terminie 

i  jest zgodna z ogłoszeniem. Ilość punktów: 92. 

 

2. PHU BARTCOMP. ul. Wojska Polskiego –Kort T., 41-300 Dąbrowa Górnicza. Oferta została 

dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego w dn. 26.10.2021 r. 

Kwota oferty: 54.321,77 zł brutto. Oferta nr 2) wpłynęła w wyznaczonym terminie 

i  jest zgodna z ogłoszeniem. Ilość punktów: 100. 

 

3. Simple Technology Sp z o. o. Oferta została dostarczona drogą elektroniczną (e-mail) do 

siedziby Zamawiającego w dn. 28.10.2021 r. 

Kwota oferty: 58.516,63 zł brutto. Oferta nr 3) wpłynęła w wyznaczonym terminie 

i  jest zgodna z ogłoszeniem. Ilość punktów: 93 

 

 OŚWIADCZENIA  
 

 Zamawiający oraz osoba przeprowadzająca procedurę wyboru Wykonawcy nie są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami składającymi oferty cenowe . 

 WYBRANA OFERTA  
 

 Nazwa Wykonawcy: PHU BARTCOMP Kwota oferty: 54 321,77 zł. Uzasadnienie wyboru: 

Oferent spełnia wymogi określone w ogłoszeniu a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.  

 

 DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU, OSOBY PROWADZĄCE 

POSTĘPOWANIE, SPORZĄDZAJĄCE I ZATWIERDZAJĄCE  

 

Do protokołu załączono: 

1. Załącznik nr 1 – oferty  

 

Data sporządzenia protokołu: 02.11.2021.  

 

Osoby prowadzące postępowanie: mgr inż. Anna Borecka – kierownik projektu 

        

    mgr Anna Kędzierska – kwestor 

                                

    inż. Edyta Wójcik -  sekretarz  

 

 

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość” finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 


