
 
 

JAKUB SPŁOCHARSKI - QTI JAKUB SPŁOCHARSKI w ramach projektu pt. "Graphwork 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy"

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 
współfinansowanego przez NCBR 

JAKUB SPŁOCHARSKI - QTI JAKUB SPŁOCHARSKI
Kurpińskiego 12/5a,  
85-096 Bydgoszcz 
 
PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA
 
dotyczące wyboru kandydatów
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy"
 
31.07.2018r. 
Data sporządzenia 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.qti.com.pl. 
 
Tryb udzielenia zamówienia 
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej 
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu 
 
Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym, tj. 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

1. Łukasz Uliński– oferta wpłynęła dnia 26. lipca
2. Bolesław Wróblewski–

 
Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem:
 
Lp. Nazwa  
1 Czy oferta jest 

całościowa? 
2 Czy oferta nie jest 

wariantowa? 
3 Czy termin 

ważności oferty to 
co najmniej 
30.09.2018? 

4 Czy oferta złożona 
w terminie? 

5 Czy oferta złożona 
w sposób 
wskazany w 

 

  

 
QTI JAKUB SPŁOCHARSKI w ramach projektu pt. "Graphwork 

nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy"
realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 

współfinansowanego przez NCBR - projekt POIR.01.01.01-00-0454/17, 
Broker Technologii 

 
QTI JAKUB SPŁOCHARSKI 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko Broker technologii w projekcie pn. 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy" 

 
upublicznienia zapytania ofertowego: 

1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

Tryb udzielenia zamówienia  
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej 
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu 

Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym, tj. 31.07
i na zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2018r. wpłynęły następujące oferty:

oferta wpłynęła dnia 26. lipca 2018r. 
– oferta wpłynęła dnia 30. lipca 2018r. 

Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem: 

Oferta 1 Oferta 2 

TAK TAK 

Czy oferta nie jest 
TAK TAK 

ważności oferty to 
TAK TAK 

Czy oferta złożona 
TAK TAK 

oferta złożona 
TAK TAK 

QTI JAKUB SPŁOCHARSKI w ramach projektu pt. "Graphwork – 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy" planowanego do 

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 
0454/17,  

GO 

w projekcie pn. "Graphwork – 

1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej 
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu POIR. 

31.07.2018r., w 
r. wpłynęły następujące oferty: 



 
 

zapytaniu? 
6 Czy oferta zawiera 

poprawnie 
wypełniony 
formularz i CV 
zgodnie z 
wytycznymi 
zapytania? 

7 Czy kandydat 
spełnia warunki 
udziału w 
postępowaniu? 

 
 
W wyniku analizy dopuszczono do porównania 
 
 
 
W wyniku powyższego porównania 
 
Oferta nr 2: Bolesław Wróblewski
 
Uzasadnienie: Oferta Pana Bolesława
 
 

 

  

Czy oferta zawiera 

TAK TAK 

TAK TAK 

W wyniku analizy dopuszczono do porównania obie oferty. 

ższego porównania  oraz rozmowy kwalifikacyjnej wybrano:

Bolesław Wróblewski 

ferta Pana Bolesława Wróblewskiego jest tańsza. 

……………………..…………………………
Podpis i pieczęć

wybrano: 

 
 
 
 
 

……………………..………………………… 
Podpis i pieczęć 


