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PROTOKÓŁ 
podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na: „Zakup wraz 
z dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”  
niepodlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
w związku z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 
 
Zamawiający:  

 Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmował zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz 
oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach o parametrach i ilościach oraz warunkach jak 
zostało to ujęte w załączniku nr 3 do przedmiotowego zapytania cenowego. 
 

Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustalił okres od dnia podpisania umowy do dnia 
22.11.2018 r. Dostawca zobowiązany był w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Wykonawca 
zobowiązał się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w stanie nieuszkodzonym, 
pozbawionym wad oraz gotowym do użytkowania. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 
Niniejsze zapytanie cenowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego 

oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach w dniu 08.11.2018 roku. 
Do dnia 14.11.2018 r. do godziny 11:00 (dzień otwarcia ofert) w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęła jedna oferta cenowa. Oferta spełniała warunki zaproszenia do złożenia ofert: 
 

 PComp3000 Piotr Mizak, ul. Piękna 34, 26-900 Kozienice, z ceną brutto: 62.551,65  zł. 

Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 

W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: PComp3000 Piotr 
Mizak, ul. Piękna 34, 26-900 Kozienice, z ceną brutto: 62.551,65  zł. 

Firma PComp3000 Piotr Mizak, ul. Piękna 34, 26-900 Kozienice spełniła wszystkie warunki 
zapytania cenowego oraz zaoferowała najkorzystniejszą ofertę. 

W związku z powyższym umowa na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, monitora 
oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach” podpisana zostanie z firmą: 
PComp3000 Piotr Mizak, ul. Piękna 34, 26-900 Kozienice 
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