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PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA
udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niepizekraczającęj równowartości

kwoty 30 tyś. euro

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania:

Kompleksowa organizacja i obsługa Podkarpackiego Forum Innowacji - "Kongres
Profesjonalistów IT 2020" w ramach realizacji projektu własnego pn. "Inteligentne specjalizacje
- narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego

l. Pełna nazwa Zamawiającego:
Województwo Podkarpacki

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w załączniku nr 1 do Protokohj
z czynności postępowania.

III. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto):
1. wartość netto: 75 000,00 słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100, co

stanowi równowartość 17 567 euro (do wyliczenia przyjęto stały kurs euro w
wysokości 4, 2693 zł, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 19 grudnia 2019 póz. 2453),

2. podstawa oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: rozeznanie cenowe - poczta
elektroniczna;
3. osoba dokonująca szacowania wartości zamówienia: Paweł Rak;
4. kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia: 92 500, 00
zł brutto.

IV. Wykaz wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty:
Ze względu na charakter zamówienia (możliwy jeden wykonawca - opinia radcy prawnego),
w dniu 21 li ca 2020 r. za anie ofertowe zostało słane dro elektroniczn do:

L . Nazwa firm Siedziba

1 Sr,zpyasczKea"ie ln'orma'yka
35-959 Rzeszów

V. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie do 24.07.2020 r. do godz. 12:30 wpłynęła
oferta:
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VI. Ocena złożonych ofert, z punktu widzenia kryteriów określonych przez
Zamawiającego:
1. Kryteria wyboru: Cena oferty - znaczenie 100%
oferta 1-100 pkt.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Zapytanie skierowano do jednego wykonawcy zgodnie z opinią radcy prawnego
(załączone do protokołu)
2. Ze względu na jeden możliwy podmiot zaproszony do złożenia oferty zdecydowano o
skróceniu czasu na składanie ofert do 4 dni.
3. Po otwarciu ofert zaproszono w dniu 27 lipca 2020 roku potencjalnego wykonawcę na
negocjacje w dniu 28 lipca 2020 r. na godz. 8. 30
4. W wyniku negocjacji potencjalny wykonawca zgodził się na zwiększenie zakresu
zadania o większą liczbę minimalną uczestników webinarium (100 uczestników), możliwość
pokoi równoległych oraz przekazanie zarejestrowanego forum (webinarium) na potrzeby
przygotowywanej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.
VII. Wskazanie wybranej oferty:
4. oferta nr 1

4. nazwa firmy: Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka
4. siedziba firmy: ul. Sucharskiego 2, 35-959 Rzeszów
4. uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość

unktów w ł czne' ocenie ofert. Oferta 'est z odna z za anie ofertow m.
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Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).
2. Złożona oferta.
3. Opinia radcy prawnego
4. SOPZ po negocjacjach.
5. Upoważnienie do prowadzenia negocjacji
6. Notatka shiżbowa z negocjacji
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