
Opoczno, 30.11.2020r. 

Spr. nr 122/2020 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

 z czynności postępowania  o udzielenie zamówienia  

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro 

 

na zadanie p.n. : sprzedaży i dostarczenia  elektronicznej tablicy ogłoszeń dla Urzędu Miejskiego w 

Opocznie w ramach realizacji zadania realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego i 

programów dla Urzędu Miejskiego w Opocznie”, 

W niniejszym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Pzp i nie przysługuje prawo 

wnoszenia odwołania. 

 

Zamawiający: 

Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 

telefon: 44/ 78 60 100  

NIP: 7681717575      REGON: 590648379 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30 

wtorek: 7.30-16.30 

piątek: 7.30-14.30 

 

1. Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną  (potwierdzeniem są wydruki 

ze skrzynki e-mailowej) do  n/w Wykonawców: 

1) River Kiosk Sp.z o.o. Sp.K., ul. Lindego 2 , 30-148 Kraków   

2) InfoBox Sp. z o.o. S.K.A , 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9  

3) SOLIX Sp. z o. o. Sp. k. , ul. Kościelna 7, 27-200 Starachowice 

4) InfoTouch Software Sp. z o.o, ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk  

5) Epicenter , ul. Poligonowa 28a , 18-400 Łomża,  

 

2. Termin składania ofert: 26.11.2020r. do godz. 11:00. 

3. Publicznego otwarcia ofert dokonano 26.11.2020r. w pokoju A5 Urzędu Miejskiego  

w Opocznie o godz. 11:15 przez Komisję w składzie: 

Dorota Skwierczynska-Madej, Danuta Urbańczyk, Paulina Jędrasik 

 
(W/w skład komisji jest inny niż przewiduje Regulamin udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Opocznie, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z powodu  rozprzestrzenia się 

wirusa COVID-19- pracownicy przebywają na kwarantannie lub pracują zdalnie) 

 

4. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia tj.  

24 000,00 zł brutto. 

 

 



5. Na w/w zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta tj. 

Nr Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena  

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 
Warunki płatności 

1. 
Infobox Sp. z o.o. S.K.A. 

Ul. Kraszewskiego 9 

43-400 Cieszyn 

23 985,00 zł 

 

od dnia podpisania 

umowy do dnia 

31.12.2020 r. 

Zgodnie  

z zapisami 

 w zapytaniu 

ofertowym 

 

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem. 

Komisja proponuje  wybór oferty nr 1 firmy Infobox Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kraszewskiego 9, 43-

400 Cieszyn która uzyskała największą ilość punktów tj. 100 za cenę ofertową brutto 23 985,00 zł, 

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) jako oferty  

najkorzystniejszej dla Zamawiającego. 

Wybrany Wykonawca przedłożył komplet dokumentów w pełni potwierdzających wykonanie 

zamówienia w sposób prawidłowy i zgodny z zapytaniem ofertowym. 

 

7. Umowa na realizację w/w zadania podpisana zostanie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 30.11.2020 r. 

 

Skład komisji: 

 

Dorota Skwierczyńska – Madej  

Danuta Urbańczyk  

Paulina Jędrasik   

 

 

Zatwierdził:  

Z upoważnienia Burmistrza 

 

/…/ Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza 

 


