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Rzeszów, 04.11.2020 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 02.10.2020 

„DOSTAWA – KOMPUTERY CBR” 

 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

SOFTSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Ul. Leszka Czarnego 6a,  

35-615 Rzeszów  

Telefon: +48 178751300  

E-mail: projekty@softsystem.pl  

Adres strony internetowej: www.softsystem.pl  

NIP: 5210091158 
 

 

PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 

sierpnia 2019 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz na podstawie Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra 

badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014–2020. 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

- opublikowanie w bazie konkurencyjności 

(bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

- opublikowanie zapytania da stronie internetowej www.softsystem.pl 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów dla Centrum Badawczo Rozwojowego 

Softsystem (CBR): 

 

1. Wyposażenie stanowisk pracy w laboratoriach komputerowych - urządzenia 

• Stacja robocza (65 sztuk) 

• Laptop (20 sztuk) 

• Monitor (65 sztuk) 

2. Laboratorium od badań nad oprogramowaniem służącym do bankowania tkanek 
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• Monitor z ekranem dotykowym (4 sztuki) 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO OFERTĘ FIRMY: 

 

Nazwa i adres wybranego 

wykonawcy 

Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) 

ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia 

COCON Systemy 

komputerowe sp. z o.o. sp. k.,  

ul. Dworcowa 10a, 46-300 

Olesno 

421 250,00 PLN 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU 

 

W terminie składania ofert złożono 1 ofertę, złożona oferta spełniła warunki udziału w 

postępowaniu. Poniżej zamieszczone zostało zestawienie przedstawiające uzyskane przez 

Oferentów punkty za spełnienie danego kryterium. 

 

 

 

Zestawienie punktacji ofert: 

 

Nazwa i adres oferenta 

Wysokość proponowanej przez Oferenta 

(Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu 

zamówienia 
Suma 

punktów 

COCON Systemy 

komputerowe sp. z o.o. sp. 

k.,  

ul. Dworcowa 10a, 46-300 

Olesno 

421 250,00 PLN 100 pkt 

 

Wybrana została oferta firmy COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k.,, ponieważ oferta ta 

uzyskała największą liczbę punktów w ramach oceny ofert. Ponadto cena z oferty 

najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie ww. zamówienia.  

 

 


