PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA
W przypadku zamówienia do 14 000 euro netto należy wypełnić część I.
W przypadku zamówienia powyżej 14 000 euro netto należy wypełnić całość.
I. INFORMACJ E OGÓLNE
1.1. Nazwa i numer projektu:
„Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach”

1.2. Priorytet/działanie/poddziałanie:
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 4.1.1 – Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni.
1.3. Imię i nazwisko Koordynatora lub innej/ych upoważnionej/ych osoby/ób do
przygotowania procedury wyboru wykonawcy:
a)

Koordynator projektu „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH
w Katowicach” - mgr Anna Ciołek.

b)

Asystent Koordynatora projektu – Andrzej Markowicz

c)

Specjalista ds. rozliczeń – Agnieszka Guzik

1.4. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 15.07.2015 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów praktycznych z zakresu obsługi
oprogramowania typu GIS na kierunku Gospodarka Przestrzenna, zgodnie z zapytaniem
ofertowym z dnia 15.07.2015 r.
kod CPV 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1.5. Wartość szacunkowa zamówienia brutto (przy uwzględnieniu 23% podatku) w PLN łącznie
na rok 2015
zgodnie z szczegółowym budżetem projektu wynosi:
16 000,00 PLN,
euro: 3 787,07 wg kursu euro obowiązującego od dnia 01 stycznia 2015 r. – 4,2249 zł
1.6. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o (możliwość wyboru kilku źródeł):
a. zebrane cenniki, foldery, katalogi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Karty oceny
b. oferty ze stron internetowych stanowiące załącznik nr ……….. do niniejszej Karty
oceny,
c. zapytania ofertowe, stanowiące załącznik nr ……….. wg wzoru z punktu 2.1. i 3.1. do
niniejszej Karty oceny,
d. inne materiały (jakie?) Budżet szczegółowy do projektu, utworzony na podstawie
weryfikacji cen wykonanych na usługi będące przedmiotem zapytania.

Podpis Koordynatora projektu
lub innej osoby upoważnionej:
…………………………......................

II. ZAPYTANIA OFERTOWE (wykreślić jeśli nie dotyczy)
2.1.
Zapytanie
ofertowe
zostało
zamieszczone
na
stronie
internetowej
http://www.gwsh.pl/projekty_unijne.php
oraz skierowane w dniu 15.07.2015 r. drogą
elektroniczną do następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa oraz dane adresowe
Wykonawcy

Potwierdzenie
nadania
(tak/nie)

Pan Damian Absalon
Ul. Katowicka 26
43-190 Mikołów
damian.absalon@us.edu.pl
Pan Krzysztof Jochymczyk
krzysztof.jochymczyk@us.edu.pl
Pan Grzegorz Jankowski
gjj37@wp.pl

1.

2.
3.

Data
wpływu/
uzyskana
odpowiedź
(tak/nie)

Streszczenie
oceny
i porównania
ofert/wycen:

TAK

NIE

Oferta
wybrana do
realizacji
12 000,00 zł
Brak oferty

TAK

NIE

Brak oferty

28.07.2015 r.
TAK
TAK

2.2. Uzasadnienie skierowania zapytania o cenę do mniej niż 3
………………………………….…nie dotyczy……………………………………………

wykonawców:

Zamawiający uzyskał 1 ofertę w nawiązaniu do umieszonego na stronie Zamawiającego
www.gwsh.pl zapytania ofertowego:
Nazwa oraz dane
adresowe
Wykonawcy

Potwierdzenie
nadania
(tak/nie)

Uzyskana
odpowiedź
(tak/nie)

Uwagi

Lp.

1.

ScanGIS
Arkadiusz Daniluk
Ul. Tadeusza Bairda 46/15
05-827 Grodzisk
Mazowiecki

NIE

22.07.2015
TAK

Oferowana cena
brutto: 20 000,00 zł

III. WYBÓR OFERTY

3.1. Sposób oceny ofert:
Informujemy, iż kryteriami oceny oferty jest łączna cena brutto dla zamówienia – cena 100%
3.2. Za najkorzystniejsze uznano oferty (należy m.in. podać nazwę i adres wykonawcy):

Lp.

Wykonawca

1

Pan Damian Absalon
Ul. Katowicka 26
43-190 Mikołów
damian.absalon@us.edu.pl

3.3. Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca przesłał ofertę w wyznaczonym terminie, ponadto spełnił wszystkie
wymogi Zamawiającego. Powyższa oferta została uznana za najbardziej konkurencyjną i
mieszczącą się w zakładanym budżecie projektu.

ZATWIERDZAM:

…………………………...........................................................................................
( data i podpis Przewodniczącego Komisji ds. merytorycznych)

…………………………………………………………………………………………
( data i podpis Członka Komisji)

…………………………………………………………………………………………
( data i podpis Członka Komisji)

