PROTOKÓŁ
spisany w dniu 03.04.2019 r.
z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii stacjonarnej dla OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w
rejestrze pod nr SZC.WOP.260.5.2019.
1. Komisja przetargowa powołana została Zarządzeniem nr 160/2019 Dyrektora KOWR OT Szczecin z
dnia 18.03.2019 r.
2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
na stronie internetowej KOWR www.bip.kowr.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych
zadań częściowych wynosi brutto:
Zadanie częściowe A – 37.485,20 zł,
Zadanie częściowe B – 32.266,18 zł,
4. W publicznym otwarciu ofert wzięły udział osoby - wg załączonej listy obecności.
5. Do godziny 11.00 dnia 03.04.2019 r. wpłynęło ogółem 2 oferty.
6. Przewodniczący Komisji przedstawił poszczególnych członków komisji.
7. Członkowie Komisji złożyli oświadczenie o nie wyłączeniu z udziału w postępowaniu, stosownie do
art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) na druku ZP-1.
8. Komisja stwierdziła, że oferty złożono w terminie a następnie dokonała ich otwarcia. Przewodniczący
Komisji odczytał zebranym: nazwę i adres oferentów, których oferta była otwierana, kryteria oceny
ofert tj. cenę brutto oferty, czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia, oraz termin płatności
faktury. Informacje te odnotowane zostały w załączniku nr 1 do protokołu.
9. Na tym protokół zakończono, odczytano zebranym i podpisano.
Podpisy członków komisji:
1. Joanna Sauk
2. Sławomir Korzekwa
3. Monika Fornal
4. Urszula Jadwiżyc
5. Joanna Łączkowska
6. Marcin Trzeciak
Zatwierdzam
Dyrektor Jan Białkowski
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oznaczenie sprawy SZC.WOP.260.5.2019

Załącznik Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert

„Czas
usunięcia
awarii od
momentu
zgłoszenia” –
waga 30%

„Termin
płatności
faktury” –
waga 10%

Data i
godzina
złożenia
ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Zadanie
częściowe

Cena
(brutto) – waga
60%

1

Orange Polska S.A.

Zadanie częściowe
A

1.084,14 zł

6 godzin

30 dni

2019.04.02
10:20

2

Multimedia Polska
Biznes S.A.

Zadanie częściowe
A

1.183,63 zł

6 godzin

30 dni

2019.04.03
00:56

Monika Fornal
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Zatwierdzone w dniu 03.04.2019
r.
Dyrektor Jan Białkowski
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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