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Splocharski

Protokół postępoycania o udzielenie zamówienia.

1 Zarnawiający

Pełna nazwa (firma) zamawiającego:
QTl Jakub §płocharski
Adres:
ul^ ul. Karola Kurpińskiego 12l5a
85 - 096 Bydgoszcz
NlP:5542533310

telefon: 004B 504 2U 4a1.
ę-mail: qtijakubsplocharski@gmail.com

L- przedmiot zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
c Tablet

Kod CPV: 3g2fi2a0-7

ż, Zar*órłłienie iesł wsffinan§owane ze śro,dków Unii Ęuropeiskiei w ramacŁr projektu "Graphwork -
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy"

3. l nformacje o sposobie upublicznien ia zapytania ofe ńowego

Zapytanie ofeńowe zostało upublicznione:
A. Na stronie intemetowej www.qti,cam,pl
B" Rozesłane pocztą elektroniczną w farmie PDF

4. Wykaz ofeń, które zostały uwzględnione w postępowaniu, wrazz datarni wpłynięcia

Data; Nazwa składaiqcego ofeńe Forma ofertv

27-12-2a17 Komputronik t,A. PDF
10_01-201 8 Sferis.ol Link do produktu w sklepie internetowvm
10-0,1,2s18 x-kom.pl Unk do ptoduklu w sklepie intemetowym

E lnformacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1. Podmioty składające ofeńy na zapytanie ofeńgwe z dnia 22.12-20'17 nie są powiązane osgbowo, lub
kapitałowo z zamawiającym

6, lnformacje o wagach punkt§$,ych przypisanych do poszczególnych kryteriów §ceny

Kryteria §seny i ich waga:
Cena: {2a punktów) inTil..i:,!xl*ol e /,
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Rozmiar ekranu; 10.5" (30 punktów)
Rozdzielczoś ć: 22ż4x1 668 (35 punktów)
Modern: LTE (15 punktów)

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

Punktacja po§zczególnych wykonawców za spełnienie danego kryterium:

kłrłterium Komputronik §,A §feris.pl x-kam,pl
Cena 0 20 0
Rozmiar ekranu:
1CI.5"

30 óU 30

Rozdzielczość:
2224x1668

35 35 35

Modem: LTE 15 15 15

RAZEM {MAX 100}: 80 100 80

8, Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana oferta: Komputronik §.A
Uzasadnienie: Wszystkie ofeńy spełniają wymagania specyfikacji sprzęiu zamieszczonego w
zapytaniu ofeńowym.

Ofeńy Sferis.pł ix-kom nie spełniły aspektów formalnych ogłoszenia (pkt.5), co w rezultacie skutkuje
wyborem ofeńy Komputronik S.A

9. Data sporządzenia protokołu i

lt{9t mp.p. ul. xuĘihtiro t'
..,....T!|.:.T.?i.l9.1l9.,:..!J991.19:

{data i podpis osoby sparz

10. Lista zaląuników

1} Potwierdzenieupubłicznieniazapytaniaofeńewego
2} Złażane ofeĘ
3) gświadczenieloświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, ltJ.orzy złożyli oferĘ,

podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy
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