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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO
KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE HELP DESK ZINTEGROWANE z
ENOVA
Realizując projekt nr. UDA-POIG.08.02.00-16-014/14-00 pn. „System B2B wspomagający obsługę
informatyczną firm poprzez elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi
partnerów wraz z usługą HelpDesk w modelu SaaS” dofinansowany w ramach działania 8.2 Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – Programu Innowacyjna Gospodarka, dokonano wyboru
dostawcy w zakresie dostawy licencji na oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą
informatyczną.
Zaproszenie do składania ofert na dostawę licencji na oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą
informatyczną zostało opublikowane dnia 1.05.2015 na tablicy w siedzibie firmy itDesk Sp. z o.o. przy
ul.Niemodlińskiej 19b/7 w Opolu oraz na firmowej stronie internetowej www.itdesk.eu w zakładce
dotacja (http://itdesk.eu/dotacja ). Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziały 3 firmy:
NETKONCEPT. COM Sp. j. , ITOMIZER SP. Z .O.O., NOVA-TECH Zbigniew Chmurowski . Termin składania
ofert określono na 30.05.2015 do godz. 12:00, oferty zostały złożone przez oferentów osobiście lub
emailem.
itDesk Sp. z o.o. w celu rozstrzygnięcia konkursu ogłosił komisję konkursową w składzie:
1. Rafał Borecki
2. Paweł Cisakowski
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Komisja konkursowa dnia 30.05.2015 o godz. 16:00 stwierdziła, że ofert nadesłano 3 zostały
dostarczone w dacie i godzinie zgodnej z wymaganiami konkursu. Komisja konkursowa dokonała
wyboru na podstawie ofert, które zostały przygotowane i dostarczone zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumencie zaproszenia do składania oferty:
1. Netkoncept.com Sp. j
2. Nova-Tech Zbigniew Chmurowski
3. ITOMIZER SP. z o.o.
Warunki przedstawione przez oferentów przedstawiają się następująco:
C = Cn/Co x 100%
Gdzie:
C- liczba punktów
Cn – cena najniższa
Co – cena oferenta
OFERENT
ITOMIZER SP. z o.o..
Nova-Tech Zbigniew
Chmurowski
Netkoncept.com Sp. j

LICZBA PUNKTÓW
100
83,33
72,46

CENA OFERENTA netto
50 000 PLN
60 000 PLN
69 000 PLN

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydował czynnik korzystna cena. Na podstawie zebranych ofert
dokonano wyboru firmy ITOMIZER Sp. z o.o. która uzyskała największą liczbę punktów w konkursie.
Firma ta wykazała że jest w stanie dostarczyć oprogramowanie odpowiadające szczegółowemu
opisowi zamówienia.
Oświadczenie:
Oświadczm, że protokół został sporządzony zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu
Beneficjetna, która zostanie udostępniona do wglądu podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.
Ja niżej podpisany jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z zapisów Umowy o dofinansowanie
realizacji Projektu.
Ja niżej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 i art. 297 kodeksu
karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Podpisali:
Borecki Rafał
Paweł Cisakowski
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