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Splocharski

Protokół po§tępoylania o udzielenie zamóvtłienia,

1 Zamawiający

Pełna nazwa (firma) zamawia_jącego :

QTl Jakub Spłocharski
Adres:
ul, ul. Karola Kurpińskiego 12l5a
85 - 096 Bydgoszcz
NlP:5542533310

telefon: 0048 504 281 4a1,
e-mail: qti,jakubsplocharski@gmail.com

2 przedmiot zamówienia

1, Określenie przedmiotu zamówienia:
. Laptop
. oprogramowaniebiurowe
Kod CPV:48000000-8

2. Zamówienie jest wspólfinansowane ze środków Unii Europe.iskiej w ramach pĘektu "Graphwork -
nowatorskie, intel łgentne oprogramowanie do tworzen ia graf ików pracy"

? lnformacje o sposobie upublicznienia zapytania ofeńowego

Zapytanie ofeńowe zostało upublicznione:
A, Na stronie internetowej www,qti,com.pl
B. Rozesłane pocztą elektroniczną w formie PDF

4. Y{ykaz ofeń, które zostaĘ uwzględnione w postępowaniu, wrazz datami wpłynięcia

Data: Nazwa składaiaceqo ofeńe Forma ofeńy
27-,l2-2a17 Komputronik S.A. PDF
1041-2018 x-kom.pł Link do produktu w sktepie intelnetowym
10_01-2018 Kruger&Mańz Link do produklu w sklepie internetowym
22-or2a18 Komputronik S,A 2 Link do produktu w sklepie internetowym

tr lnformacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1. Podmioty składające ofeńy na zapytanie ofeńowe z dnia 2212ź017 nie są powiąane osobowo, lub
ka p ita towo z łamaw iający m

6. |nformacje o wagach punktowych przypisanych do posz,

Tr:Hr§rr,,,a l
lr ll f tY.Y-.ffio^ /ll n

numerstrony l ""'ipii

!tS73 r.!,, , t

]tr:ffii:Tffifi*€fuf,1
pis osoby spoząazalą6e1 

Ęotot<O1

Jnie Euroneiskal l

El §[ff§§,,,-:fi I §;f§ff"polita '::kl;ffiffi



r.

ffi-jr§

Kryteria oceny i icłr waga:. Cena: {20 punktów)
. Dysk SSD: imin} 128GB SSD {40 punkiów}

" Praca na baterii: (min} 8 godzin (20 punktów}
. Kamera FaceTime HD 720o {20 ounHów)

7. §posób przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium

Pu nktacja poszczegól nych wykonawców za s pełnienie danego kryteri um:

Kryterium Komputronik
s,A

x-kom.pl Kruger&
Marla

Komputronik 8.A 2

Cena a 0 zU
Dvsk SSD 40 4D 40 40
Praca na
baterii

20 20 0 2B

Kamera
FaceTime

20 20 20 2a

RAzEM
{MAX 100};

80 80 80 {00

8. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana ofeńa: Komputronik S.A 2
Uzasadnienie: Wybór ofeĘ na podstawie następujących parametrów:
- nayvydainiejszy wśród oferowanych procesor {i7 - 4 rdzeniowy),
- najwyższa pojemność dysków (128 SSD + 1TB $ATA)
- najwlższa pojemność pamięci RAM (16 GB z możliwością rozbudowy do 32 GB)

Ponadto ofeńa x-kom oraz Kruger&MarE nie spełniły aspektów formalnych (pkt.s)

9. Data sporządzenia protokołu 
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1a. Lista załąezników

1) Potwierdzenieupublicznienia zapytaniaofertowego
2) Zlożone ofeńy
3) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli ofeĄ,

podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z
procedurą ly/boru wykon awcy

numer strony
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Til,o l-,I85-096 Bydtoirc., ul. x
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(podpis osoby sporządz
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