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Pabianice, dnia 27.08.2020 r. 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia: 

w związku z realizacją projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie 

z Wojewodą Łódzkim we współpracy z Powiatem Pabianickim, pod nazwą „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, na dostawę sprzętu komputerowego (zestawy 

laptop + torba), sprzętu audiowizualnego (słuchawki z mikrofonem, urządzenia 

wielofunkcyjne, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne) oraz programów 

komputerowych. 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

Informacja z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaproszenia do złożenia oferty  

na realizację zadania: „dostawę sprzętu komputerowego (zestawy laptop + torba), sprzętu 

audiowizualnego (słuchawki z mikrofonem, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany projekcyjne, 

projektory multimedialne) oraz programów komputerowych” w ramach projektu pn. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

”. została upubliczniona w dniu 18.08.2020 r.: 

 na stronie internetowej PCPR – www.pcpr-pabianice.pl w zakładce „ogłoszenia i 

przetargi”  

 na tablicy ogłoszeń PCPR,  

 w bazie konkurencyjności pod adresem:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia, nr ogłoszenia  

2020-154-153, 

 wysłana do min. trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia tj.: 

a) Sklep internetowy i serwis x-com, x-kom@x-com.pl ;  

b) Drukowanie i serwis COPYDREAM; wd@copydream.pl ; 

c) Conner Spółka z o.o.; aborkowski@conner.pl; 

 Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz  

ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 IT SMA Computers Marcin Krawczyk, ul. Łaska3/5 lok. 311, 95-200 Pabianice, oferta 

złożona w dniu 25.08.2020 r. godz. 14:30, 

 CONNER Sp. z o. o, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, oferta złożona w dniu 

26.08.2020 r. godz. 08:45, 
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1. Zamówienie nie jest udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. 

 Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców: 

 IT SMA Computers Marcin Krawczyk, ul. Łaska3/5 lok. 311, 95-200 Pabianice, – 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

 CONNER Sp. z o. o, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź,, – oferta spełnia warunki 

udziału w postępowaniu 

 Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny  

i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie 

danego kryterium: 

 CONNER Sp. z o. o, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź -– oferujący realizację zadania 

za kwotę 138.233,55 zł brutto, 

Lp. Kryterium waga kryterium ilość punktów 

1 cena 100% 100 

2 Łączna punktacja oferty 100 

 

 Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru: 

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18 sierpnia 2020 r. wpłynęły 

łącznie dwie oferty, wszystkie złożone w wyznaczonym terminie, jednak tylko jedna z nich  

mieściła się w budżecie zamawiającego i spełniła wymagania formalne, w związku z tym 

została uznana za najkorzystniejszą: 

CONNER Sp. z o. o, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, – oferujący realizację zadania za 

kwotę 138.233,55 zł brutto, oferta złożona w dniu 26.08.2020 r. godz. 08:45. Łączna wartość 

zamówienia wynosi 138.233,55 zł. 

D Y R E K T O R  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

mgr Jarosław Grabowski 

Pabianice, dnia 27.08.2020 r. 

Załączniki: 
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 oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty 

 


