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Załącznik nr 3 
do regulaminu udzielania zamówień 
o wartości nieprzekraczającej 
wyraźnej w złotych równowartości 
kwoty 14 OOO euro 

PROTOKÓŁ 

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 14 OOO euro 
spisany dnia 15 czerwca 2015 r. w obecności Komisji w składzie: 

1. Marek Ziębicki - Przewodniczący Komisji, 
2. Renata Pomykała - Członek Komisji, 
3. Janusz Plaskota - Członek Komisji. 

W dniu 29 maja 2015 r. zostały rozesłane zaproszenia do składania ofert cenowych na 
dostawę tabletów dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

Przedmiotem zamówienia była dostawa 18 sztuk tabletów dla najlepszych absolwentów 
szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

Zaproszenie do składania ofert skierowano pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do: 

1. „EL-KAR'', ul. Biernackiego 18G, 26-300 Opoczno, 
2. „MEDIA EXPERT", ul. Piotrkowska 36, 26-300 Opoczno, 
3. „SFERIS", ul. Spacerowa 5B,26-300 Opoczno, 
4. NEONET, ul. Piotrowska 13, 26-300 Opoczno, 
5. „ART - KOM" Artur Rudzki, ul. Piotrkowska 60A, 26-300 Opoczno. 

Zwrotne potwierdzenia odbioru stanowią załącznik do zaproszenia do składania ofert na 
realizację zadania. 

Oferty otrzymano od: 

1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EL-KAR S.C., Elżbieta Skwara, Sławomir 
Skwara, Izabela Skwara - Kucharska, ul. Biernackiego 18G, 26-300 Opoczno, za 
wykonanie wyżej wymienionej usługi podmiot zaoferował cenę 6.642,00 zł brutto 
(sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote). 

2. Firma „ART-KOM" Artur Rudzki, ul. Żeromskiego 1110, 26-300 Opoczno, Salon 
Sprzedaży ul. Piotrkowska 60A, 26-300 Opoczno, za wykonanie wyżej wymienionej 
usługi podmiot zaoferował cenę 9.594,37 zł brutto (dziewięć tysięcy pięćset 
dziewięćdziesiąt cztery złote 3 7 /1 OO). 



W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę Nr 1 firmy: FIRMA HANDLOWO 
USŁUGO W A EL-KAR S.C., Elżbieta Skwara, Sławomir Skwara, Izabela Skwara 
Kucharska, ul. Biernackiego 18G, 26-300 Opoczno przy uwzględnieniu następujących 
wymagań: najniższa cena, termin złożenia oferty oraz termin wykonania zamówienia 
zgodny z terminem żądanym przez Zamawiającego. 
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