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Sierakowo, 04.09.2014 

 

Protokół z wyboru oferty na serwer na potrzeby realizacji projektu - wdrożenie systemu B2B w 
przedsiębiorstwie Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o. 

 

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt.: „Wdrożenie systemu B2B integrującego proces 

zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej Partnerów” współfinansowanym 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 na zakup serwera otrzymaliśmy 3 oferty. 

Z uwagi na wartość przedmiotu zakupu poniżej 14.000 € zastosowano uproszczoną procedurę wyboru 

dostawcy – zadzwoniono 1 lipca 2014 do kilku firm zajmujących się sprzedażą sprzętu informatycznego, z 

prośbą o przedstawienie oferty na serwer, zaś jego specyfikację umieszczono w zapytaniu ofertowym, które 1 

lipca zostało umieszczone na stronie internetowej Ferrpolu. 

Pomimo zawieszenia zapytania na stronie www, oraz zapewnień rozmówców, do dnia 28 sierpnia 2014 r. nie 

wpłynęła żadna oferta (termin składania ofert założono do 31 sierpnia). W związku z powyższym, aby spełnić 

warunki dotacji, do firm, które wcześniej telefonicznie zostały powiadomione o ofertowaniu - pilnie wysłano 

dodatkowe zapytania ofertowe w dn. 29 sierpnia rano.  

W odpowiedzi na te zapytania 3 firmy ostatecznie złożyły oferty w wymaganym terminie – w dniach 29-31 

sierpnia. 

Komisja, w skład, której wchodzili: 

- Prezes Zarządu – Leszek Matuszewski, 

- V-ce Prezes Zarządu – Tadeusz Matuszewski, 

- Informatyk – Hubert Śpiączka 

oceniła wszystkie oferty pod względem wcześniej określonych kryteriów (załącznik 1).  

W wyniku przeprowadzonej oceny, otrzymane oferty, uzyskały następującą ilość punktów: 

1. Advatech Sp. z o.o., 115 punktów, 

2. PPHU „Margo” – 75 punktów, 
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3. KOMPUTRONIK S.A. – 25 punktów. 

(Arkusz z poszczególnymi ocenami ofert znajduje się w załączniku nr 2). 

W związku z powyższym komisja podjęła decyzje o zakupie, na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 

systemu B2B integrującego proces zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej 

Partnerów” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, serwera z firmy Advatech Sp. z o.o. 

 

Podpisy członków komisji: 

 

- Prezes Zarządu – Leszek Matuszewski, 

 

- V-ce Prezes Zarządu – Tadeusz Matuszewski, 

 

- Informatyk – Hubert Śpiączka 

 

 

 


