Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia o wartości równej lub większej od 30 000 złotych i
mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
1. Jednostka zamawiająca
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
2. Przedmiot zamówienia
są 2 szkolenia z oprogramowania ANSYS (każda z części zamówienia może być rozpatrywana
osobno):
1. Ansys SpaceClaim dla mechaników - 8 godzin, kurs zdalny –do przeszkolenia 5 osób
2) Ansys - wprowadzenie do analiz zmęczeniowych - 8 godzin, kurs zdalny – do przeszkolenia 5 osób
3. Wykaz wykonawców, którym przekazano zaproszenie do składania
………………………….. r. (jeżeli dotyczy):
1) ……………………………………….………………………………………..
2) ……………………………………….………………………………………..

ofert

w

dniu

4. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:
Lp.
1

2

3

Nazwa i adres firmy
FACH SP.Z O.O.
ul. OGRODOWA 4,
34-400 NOWY TARG
MESco Sp. z o.o.
Al. Legionów 4,
41-902 Bytom
TechElf sp. z o.o.
uL. Mazowiecka 11/49,
00-052 Warszawa

Cena brutto w złotych
18 890,00

6 150,00

9 440,00

5. Wskazanie wybranej oferty (nazwa, siedziba, suma uzyskanych punktów w oparciu
o wszystkie kryteria):

MESco Sp. z o.o. Al. Legionów 4, 41-902 Bytom (kryterium cena-waga - 100%)
6. Uzasadnienie wyboru i inne istotne informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania:
Wybrano najtańszą ofertę na rynku.
7. Powody nieopublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej PK (jeżeli dotyczy)
……………........…………………………..
Postępowanie prowadził (imię i nazwisko)
mgr inż. Tomasz Pułka
Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził*
........................................................…………..…………………………
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu
Projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

realizującej zakup
Załączniki:1
1. oferty,
2. umowa,
3. dowód publikacji ogłoszenia zapytania ofertowego w Internecie,
4. dowód wysłania zapytania ofertowego do wybranych wykonawców.
5. …………………..

1

Do protokołu należy dołączyć całą dokumentację z przeprowadzonych czynności
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