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Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia o wańości równej lub większej od 30 000
złotych i mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)

Jednostka zamawiająca Katedra Budownictwa Ogolnego i Fizyki Budowli (L-4)

Przedmiot zamówienia (realizowany w ramach projektu MEiN Akademia Młodego
Projektanta nr umowy SONP/SP/SA7 43412022):

zadanie a) Kamera video, 4K 60fps 10-bit 4:2:2, FHD 120fps, zoom optyczny min. 15x,
matryca 1cal lub większa, wbudowane filtry szare 3 gęstości, jakośó video 1O-bit 4K 60P/50P
4:2.2, LOG3, HDR, przesłonafl2,8, złącze XLR, slot 2karly SD, dodatkowy powiększony
akumulator, 2 karly SDXC 128GB 300/299 MB/s, statyw video z głowicą ustawianą w 3
kierunkach o udźwigu 6kg zapewniająca płynne ruchy
zadanie b)Zestaw oświetlenia foto/video, światło błyskowe i ciągłe LED 2 szt. lampy moc
błysku 500Ws, 2 softboxy, strumienica, zoom reflektor, filtry zelowe, światłomierz

Wykaz wykonawców, którym przekazano zaproszenie do składania ofeń w dniu
,,.6.10.2022 r. (1ezeli dotyczy):
1) Foto-Net lreneusz Zdrowak, ul. Krasińskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
2) Cyfrowe.pl Sp, z o.o., 80-121Gdańsk, ul. Łostowicka 25A
3) BElKS Machulski Sp.j., ul, Słowackiego 18,23-204 Kraśnik

Wykaz wykonawców, którzy złoży|i ofeńy:

5. Wskazanie wybranej ofeńy (nazwa, siedziba, suma uzyskanych punktów w oparciu
o wszystkie kryteria):
zad. a) BEIKS Machulski Sp.j., ul. Słowackiego 18,23-204 Kraśnik - nĄniższa cena przy
jed noczesnym spełn ien i u wszystkich wymogów form al nych
zad. b) Foto-Net lreneusz Zdrowak, ul. Krasińskiego 6 43-300 Bielsko-Biała - najnizsza
cena przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów formalnych
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cena brutto
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Ocena

1 Foto-Net lreneusz
Zdrowak,
ul. Krasińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

a) 25 34Q,00 zł pozytywna

b) 26 405,00 zł pozytywna - wybor oferty do
realizaĄi

2 Cyfrowe.pl Sp. z o.o.
ul. Łostowicka 25A
80-121Gdańsk

a) 26 605,00 zł pozytywna

b) 31 201,00 zł pozytywna

3 BElKS Machulski Sp.j.,
ul. Słowackiego 18,
23-204 Kraśnik

a) 23 000,00 zł pozytywna - wybor ofeńy do'
realizacii

b) 21 437,00 zł negatywna - brak specyfikacji
ofeńv

4 Mm market,
ul. Szałwiowa 51A
03-167 Warszawa

a) 29 151,00 zł negatywna - brak specyfikacji
ofeńv

b) 41 451,00 zł negatywna - brak specyfikacji
ofeńv
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6. Uzasadnienie wyboru i inne istotne informacje dotyczące przeprowadzonego
postępowania:

Wybrano oferty z najniższą ceną, które spełniają wszystkie wymogi formalne oraz są zgodne ze
specyfi kacj ą opu bl i kow aną w r az z ogłosze n iem .

7. Powody nieopublikowania zapytania ofeńowego na stronie internetowej PK (jezeli dotyczy)
... nie dotyczy

Postępowanie prowadził (imię i nazwisko): dr inz. Paweł Gałek

Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej ofeńy zatwierdził.

.., 18.10.2022r.
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Załaczniki1
1. ofeńy 4szt.,
2, umowy 2 szt,,
3. dowód publikacji ogłoszenia zapytania ofeńowego w lnternecie - strona: pk,edu.pl
4. dowod wysłania zapytania ofeńowego do wybranych wykonawców 3 szt.

l Do protokołu nalezy dołączyć całą dokumentację z przeprowadzonych czynności
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