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z dnia 16 czeruvca 2014r.

z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

,,Zakup urzqdzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika w ramach projektu
,,Wsp6fnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarzqdowych i administracji

w Czerwionce-Leszczynach" "

Projekt wsp6tfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

Pzetarg organizowany na podstawie pzepis6w Kodeksu Cywilnego

Osoby obecne w czasie otwarcia ofert:

Krystyna Jasiczek - Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta
Katarzyna Stzelczyk - lnspektor Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta
Wojciech G6recki - Podinspektor Referatu I nformatyki

Ustalenia:

Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie zadania: ,,Zakup uzqdzenia wielofunkcyjnego
oraz rzutnika w ramach projektu ,,Wsp6lnie znaczy lepiej - system pracy organizacji
pozarzqdovtych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"" wyslano drogq elektronicznq
do 3 firm:

Firma 1
FHU Altim s.c.
Kostefecki Tomasz Kostelecka Gra2yna
ul. 1 Maja 51
44-194 Knur6w
e-mail: altim@op.pl

Firma2
ART-TECH-PRO
Firma Artystyczno-Techn iczno-Uslugowa
Tadeusz Pr6ba
ul. Ozeska 37
43-178 Ornontowice
e-mail: arttechpro@wp. pl

Firma 3
NET-KMOPUTER
Robert Osiriski
os. Ksiqcia Wladyslawa 136/6

KAPITAI. LUDZKI
NAiOOOWA STRAatCTA SpOJNOSal JH]i!"&IEffiE

Projekt ,,Wsp6lnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarzqdowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"
wsp6tfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego



@o
t \ \

/ ' l  \ \
I t-_-t\- )

< i j j--/./t

v
czElwoNra-uSzczlNY

zroZA suKcEsu

-
SUBREGION ZACHODNI

a+-z+tZory
e-mail : netkomputer @o2.Pl

Ponadto ogloszenie o prowadzonym przetargu umieszczone zostalo na stronie internetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wwwczerwionkaleszczyny.pl (http://czenrionka-
leszczyny.pl/wspolnie-znaczy-lepiej-system-pracy-organizacii-pozazadowych-i-administracii-
w-czenryionceleszczynach) oraz na tablicy ogloszefi w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta.

Do dnia 16.06.2014 r. do godziny 10.00 wplyn?ly 2 oferly na wykonanie zadania: "Zakup
uzqdzenia wielofunkcyjnego oraz zutnika w ramach projektu ,,Wsp6lnie znaczy lepiej -

system p racy organ i zaili pozanqd owych i adm i n i stracj i w Czerwionce-Leszczyn ach "".

Otwarcie ofert nastqpilo w dniu 16.06.2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiajqcego: Uzqd
Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta,
ul. Dr. Rostka 7.

Oferenci zaproponowali nastgpujqce ceny za wykonanie zam6wienia:
Oferta Nr 1 ART-TECH-PRO

Firma Artystyczno-Techniczno-Uslugowa Tadeusz Pr6ba
ul. Ozeska 37, 43-178 Ornontowice
e-mail: arttechpro@wp.pl
Cena: 4 218,90 zl brutto
lloS6 punkt6w: 100

Oferta Nr 2 NET-KMOPUTER Robert Ositiski
os. Ksigcia Wladyslawa 13616, 44-2412ory
e-mail: netkomputer@o2.pl
Cena: 4 378,80 zl brufto
lloSc punkt6w: 96,35

Po pzeanalizowaniu ofert i przeliczeniu punkt6w najkorzystniejszq ofertq
pzedstawila fi rma Firma Artystyczno-Tech niczno-Uslu gowa Tadeusz P r6ba
z Ornontowic i postanowiono w/w firmie powiezy6 wykonanie zam6wienia.

W czasie otwarcia ofert nie byli obecni przedstawiciele oferent6w.
O wynikach postgpowania firmy zostanq powiadomione drogq elektronicznq.

Zatwierdzam:

KAPITAT LUDZKI
NARODOWAITRATtGA 5rc rNO5Cl JH]*'#:g5$E

Projekt ,,Wsp6lnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarzqdowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"
wsp6tfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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Zestawienie zlo2onvch ofert na realizacje zadania pn.:

,,Zakup urzqdzenia wielofunkcyjnego oraz zutnika w ramach projeldu ,Wsp6lnie znaczy
lepiej - system pracy organizacji pozarzqdowych i administracjiw Czennrionce-Leszczynach""

Czenrionka-Leszczyny, dn. '16 czerwca 2014r.

f; *o**s*,rJr:*. ,m,mE
Projekt ,Wsp6lnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozanqdowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

wsp6lfinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

Lp. Nana oferenta Prawidlowo66
oferty

Zaproponowana
f<wota
Ibrutto]

llo66 punkt6w

1

ART-TECH-PRO
F i rma Artystycz no-Tecin iczno-Uslu gowa
Tadeusz Proba
ul. Ozeska 37.
43-178 Ornontowice
e-mail: arttechpro@wp. ol

Spelnia kryteria
sl\ z 4 218,90 zl 100,00

2

NET.KMOPUTER
Robert Osifiski
os. Ksigcia \A/ladyslawa 13616,
44-241Zory
e-mail: netkomputer@o2.pl

Spelnia kryteria
SIWZ 4 378,80 21 96,35


