Człowiek –najlepsza inwestycja
Projekt „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mirów Stary, dnia 29.12.2011r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej
Mirów Stary 27
26-503 Mirów Stary

PROTOKÓŁ
sprawozdawczy z przeprowadzonego zapytania ofertowego z
zachowaniem zasady konkurencyjności
na zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
oraz urządzenia wielofunkcyjnego
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, NIP: 799195-61-85, w dniu 23.12.2011r. ogłosiło zapytanie ofertowe, które dotyczyło zakupu 2 zestawów komputerowych
z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało skierowane do firm zajmujących się sprzedażą
sprzętu komputerowego: COMTRONIK Paweł Marlica ul. Chrobrego 42/1, 26-600 Radom, SOFTRIX ul. Traugutta
61, 26-600 Radom, oraz ForTi ul. M Skłodowskiej Curie 18/210, 26-600 Radom. Wyżej wymienione firmy otrzymały
zaproszenia do składnia ofert drogą e-mailową.
Jednocześnie

zapytanie

ofertowe

zostało

zamieszczone

na

stronie

internetowej

WWW.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Mirów Stary 27, 26503 Mirów Stary.
Termin składania ofert obowiązywał od dnia 23.12.2011r. do 28.12.2011r do godziny 15:00.

W obowiązującym terminie wpłynęła jedna oferta firmy COMTRONIK Paweł Marlica ul. Chrobrego 42/1,
26-600 Radom pozostali oferenci przesłali zwrotną informację e- mailową o nie braniu udziału w ofertowaniu.
W związku z otrzymaniem tylko jednej oferty do realizacji zamówienia wybrano w/w oferenta który
przedstawił ofertę nie przekraczającą kwoty środków przeznaczonych w ramach projektu na wymieniony sprzęt.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Ziemi Zbijowskiej

Człowiek –najlepsza inwestycja
Projekt „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta:

2 komputery HP DC5750sX24200+2/160DVD XP +2 monitory Philips 18,5 196V3LAB LED DV + 2 x
klawiatura + 2x mysz
Urządzenie wielofunkcyjne HP k209

wraz z oprogramowaniem : System operacyjny Windows
MS OFFICE SMALL Business 2007
za wynagrodzeniem w wysokości:
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – koszt 2 000,00 zł brutto x 2 szt. = 4 000,00zł brutto (cztery
tysiące złotych brutto)
Urządzenie wielofunkcyjne – koszt 450 zł brutto ( czterysta pięćdziesiąt złotych brutto)
Razem: 4 450,00zł brutto ( cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych brutto)

Na podstawie przedstawionej oferty oraz wymaganych załączników do oferty zatwierdzono wybór wykonawcy
firmę COMTRONIK Paweł Marlica.

Zatwierdzam wybór wykonawcy
29.12.2011r
Skarbnik - Wioletta Bąk
Członek Zarządu – Rozalia Miernik

.....Agnieszka Wolińska..........
podpis osoby dokonującej wyboru

............................................................................
data i podpis
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