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Protokół Z Wyboru ofelty

na dostawę środków trwałych, wafiości niematerialnych i prarł:nych, usług infomatycznych
i technicznych oraz szkolenia spec.jalistycznego związanych z rcalizacją plojektu w zakesie
B2B pod nazwą:

.,sy!l?m wlhiany dan|,ch dlu odbiorń\'rtrmy ARTEX IT Ałtw GregorcxyA,'

W dniu 25'08.2014r. komisja w składzie : Ańur Gregorczyk, dokonałą przeglqdu ofeń na
dostawę środków trwałych, waltości niematerialnych i prawnych' usług informatycznych
i technicznych oraz szkolenia specjalistycznego zlviązanych z rea|izac1ą projektu ,,s/slel,|
wyuiany dałych dla orlbiotcówrt ,y ARTEX ITAttur Gregołcł)k''.

W dniu 30'07.2014r zap}'tanie ofeltowe wraz ze szczegóło'wą specyfikacją przedmiotu
fakupu (oraz z późnięjszymi zmianąmi) Zostało zamieszczone na st.onie intemetowej fiImy
(blltp://www.artexit.pl) oraz umieszczone w siedzibie firmy w Radomiu, ul. Struga 60 lok.
106 (treść zapyania i wymaganych oświadczeń w ząłączeniu do plotokołu)' ostateczny
t9lmin złożenia ofert usta]ono na 15.08.2014I'

Usta]ono następujące kr}1eria wyboru oferty: cena- 70%' warunki serwisowania -20olo'
doświadczenie rynkowe - 10olo.

W odpowiedzi na zap}tanie w ustaloDym terminie Wpłynęło 5 wairych ofeń, które Zostały
przysłane pocztą oraz pocztą elektroniczt1ą'

ofefty na wdrożenie oprogramowania B2B (zał. 4) podlegające rozpatrzeniu to:

l. Oferta firmy Geotechnology z Warszawy - cena netto 256 999 zl.
2. Oferta fiImy Komdruk Sp. z o.o. z Warszawy - cena netto 241 800 zl
3. ofeńa fiImy Streamsoff Sp' z o.o. sp. k' z zie|onej GÓry cena netto 228 490 zl

oferty na s€nver terminali i licencje CAL (zał' 5) podlegające rozpatrzęniu to :

1. Oferta firmy Geotechnology z Warsrawy cena netto 4950,00 zl.
2. ofefia firmy EIP z warszawy cena netto 5064,46 zł
3. Ofefia filmy Komdruk Sp. z o.o. z Warsrawy cena netto 5620,00 zl
4' ofęrta filmy Cezar Sp' z o.o. z Warszawy cena netto 6598,00 zł
5' oferta fi1my streamsoft sp. z o.o. sp. k. z Zle|onej Góry cena netto 5400,00 zl



zadęn z oferentów nie posiada powiązań osobowych i kapitałowych ze zleceniodawcą . co
zostało potwierdzone w stosownych oświadczeniach. wszyscy oferenci posiadają niezbęd!ą
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują pot€ncjałem technicznym i osobowyrn do lealizacji
przedmiofu zamówięnia onz nie znajdują się niekorzystnej sytuacji finansowej
uniemożliwiającej rea| izację zamówienia.

Wszyscy oferenci posiadają doświadczenie rytrkowe i oferują zbliżone waruŃi serwrsowania.
w związku z t}.rn decydującyn kryteńum wyboru oferty była cęna przedmiofu zakupu.

Najkorzystniejszą ofertę r|a sellY€r i licelcje terminalowe (zał. 5) zhoĄła firma
Geolechnology z warszawy i ta ofeńa została wybmna do reatizacji pojekfu. Pfzedmiotowa
oferta uzyskała maksymalną ocenę tj. 1oo pkt'

Najkorzystniejszą ofeńę na wdrożeni€ oprogramowanis B2B (za|' 4) złoi'yła rlrrĄa
Srreamsoff' Sp' 7 o.o. sp' k. z Zielonej Góry i ra oferta została wybrana do rea]izacji projektu'
Przedmioto* a oferta uzyskala maksymalną ocenę tj ' l oo pkt'

Ustalono, ze o wyborze ofeńy oferenci zostaną powiadomieni pocztą eleL1xończlr4..
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