Kalisz, dnia 12.09.2022 r.
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZYNNOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy
Prawo zamówień publicznych (Art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp).
Zapytanie ofertowe na „Dostawę wyposażenia multimedialnego do siedziby głównej
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

I. Zamawiający: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych (wg wykazu
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania) do siedziby głównej Muzeum Okręgowego
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, wraz z wniesieniem, ustawieniem w miejscu wskazanych przez
Zamawiającego, oraz uruchomieniem i przekazaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
takich jak: gwarancje, instrukcje itp. Zamówienie obejmuje również utylizację opakowań i
materiałów nieprzydatnych. Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji zadania pn.
„Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” w ramach
działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
III. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryterium cenowe. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego
zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IV. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html w dniu 29 sierpnia 2022 r.,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOZK w tym samym dniu.
V. W postępowaniu, w terminie do dnia 06.09.2022 r. do godz. 09:00, ofertę złożyła jedna firma:
Lp.

Nazwa firmy i adres firmy

Cena [PLN]

Data i sposób
złożenia oferty

1.

PH ENERGIA S.C.
P.Wielgo H. Widomski
Ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce
NIP: 959-195-67-22, REGON: 260779849

39 731,46 zł netto
48 869,70 brutto

01.09.2022 r.
Godz. 10:15
Kurier DPD

VI. Po przeanalizowaniu oferty PH ENERGIA S.C. P.Wielgo H. Widomski oraz wszystkich
załączników Zamawiający stwierdził, że oferta jest kompletna, a Oferent spełnia wszystkie
kryteria wyboru Wykonawcy. Zaoferowana cena mieści się w budżecie przewidzianym przez
Zamawiającego na ten cel.
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