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Projekt wsp łfinansowany ze Środk w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Prudnik, dnia 17 grudnia2010 r.

(pteczęc zamawiając e go )

Nr PP.I.07 40-7 I 4613 I 10

PRoToKoŁ

z postępowania udzielenia zam wienia publiczn go, ktrirego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoĘ 14 000 euro

Rejestr Zam wie Publicznych do 14.000 euro, poa.7212010

1. Zakres zamÓwienia:

a) rodzaj: dostawa, usługa, robota budowlana*;

b) nazwa nadana zam wieniu oraz kod zam wienia na podstawie Wsp lnego Słownika

Zam wien (CPV) 39162000-5 - Pomoce naukowe, 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne,

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe' 48931000_3 - Pakiety oprogramowania

szkolęniowego

c) termin realizacji zamowienia: do 31.12.2010 r.

2. W artość zam wienia ustalona przez Zamawiaj ącego :

a) cena: netto 25 53Ż,28 złlrownowartoŚć w euro 6 650,76

VAT 5 677,l7 zł,

- brutto 31 256,8I zł

b) kwotajaką zamawiający moŻeprzeznaczyc na sfinansowanie zam wienia: 33 672,00 złna
podstawie zgodny Starosty Prudnickiego z dnia 17.12.2010 r.

c) budzet jednostki: rozdział 801 30, paragraf 4217 - 5 ]29,87 PLN, 4219 - 1 5 1 ,75 PLN; 47 57

- 5 165,32 PLN, 4759 - 136,80 PLN; 6067 -21908,06 PLN, 6069 - 580,20 PLN

3.Ogłoszenie Zaproszenia do złożenia oferty cenowej zamieszczono w BIP Starostwa

Powiatowego w Prudniku

4. Do godz. 10:30 do dnia I7.lŻ.2010 r. wpĘnęV następujące oferty:



Nr

oferfy
F irma (narw a) Wykonawcy Siedziba (adres)

Zaproponowana cena(zł

brutto)
Uwagi

1 Fabryka Pomocy

Naukowych Sp łka z

o.o.

uI. Słowia ska 7

48-300 Nysa

33 672,00

5. ocena złożonych ofert:

Nr

oferty

Zaproponowana

cena (zł brutto)

ocena spełniania warunk w

udziału w postępowaniu
Uwagi

1 33 672,00 spełnia/niespełnia* Zamawiający

zwiększył kwotę jaką

może przeznaczyć na

sfinansowanie

zam wienia

6. Wskazanie najkorzystniej szej oferty:

Fabryka Pomocy Naukowych Społka z o.o.

7 . Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

oferta fi'-y Fabryka Pomocy Naukowych Sp łka z o.o. spełnia wszystkie wymagania

stawiane w Zaproszeniu do składania ofert na Dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu

Szk ł Zawodolvych nr 1 w Prudniku oraz Zaproponowała cenę nie przekraczającąkwoty

jaką zamawiąący moŻe przeznaczyc na sfinansowanie zam wienia.

fa1 t!1' I n:/

Qlieczęć i podpis kierownika komorki organizacyjnej)

8. Zatwierdzenie postępowania o udzielenie zam wienia publicznego:

* właściwe podkreślić

Zalączniki:

I. Zaproszenie do złoŻęnia ofeny cenowej

2. Oferty

(podpis kierown zamawiajqcego)


