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Numer wniosku / post̂ powania

RO-410.083/200/29/2015

Zatacznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 394/2015 Rektora Politechniki Bialostockiej

POLITECHNIKABIALOSTOCKA
15-351 Biafystok, ul.Wiejska 45 A

tel. 85 746-9C-00
Regon 000001672 NIP 542-020-87-21

pieczecjednostki

Poprawiony protokoi z wyboru wykonawcy zamowienia

na podstawie art. 4 pki 8 i8austawyzdnia29stycznia2004r. Prawo zam&wieh pubiicznych (tekstjednolity Dz. U.z2013 poz. 907zp6zniejszymizmianami)

1. Przedmiotzamowienia:

Reklama w Internecie na potrzeby projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktycznobadawcze alternatywnych zrodet

energii, budownictwa energooszcz^dnego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej.

2. Wartosc szacunkowa zamowienia (kwota netto):

10 000,00 zt

tj. 2 366,92 euro, wg kursu euro: 4,2249

kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrbw w sprawie sredniego kursu zbtego w stosunku do euro stanowia.cego podstawe

przeliczania wartosci zamowieh pubiicznych.

3. Kwota przeznaczona na realizacj^ zamowienia (kwota brutto z wniosku):

4. Porownanieofert:

Nr

oferty

1.

Nazwaiadresfirmy

AGORA S.A. Oddziat w Biatymstoku

Ul. Branickiego17A

1 5-085 Biatystok

Cena netto

zamowienia

zt

-

VAT

23%

-

Wartosc brutto

zl

-

Liczba odbiorcow

maili

-

Termin realizacji

-

S. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru (na podstawie przyj^tych Kryteriow oceny ofert):

Przy wyborze ofert Beneficjent kierowat si^ naste.pujgcymi kryteriami:

1 kryterium: cena - waga 60%

2 kryterium: Mczba maili - waga 40%

Cena - oferta z najnizszq cenq otrzymata 60 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostaty ocenione wg nast^puj^cego wzoru:

C n = c min /en x 60 pkt.

gdzie:

c min - cena min. wsrod ztozonych ofert

en- cena zaproponowana przez Oferenta n

Liczba maili - oferta z najwie.ksz3 liczbs odbiorcow maili otrzymata 40 pkt. Pozostate oferty zostaty ocenione wg naste.pujacego

wzoru:

O n = o n / o max x 40 pkt.

gdzie:

o max - najwie.ksza liczba odebranych maili wsrod ztozonych ofert

on- liczba odbiorcow maili zaproponowana przez Oferenta n
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Nr oferty

1.

Of e rent

AGORA S.A. Oddziatw Biatymstoku

Liczba pkt. za
kryterium ceny

60,00

Liczba pkt. za kryterium
liczba odbiorcow maili

40,00

L^czna Nose
pkt.

100,00

Biorqc pod uwage. ztozenie jednej oferty, oraz spetnienie warunkow zapytania ofertowego, wykonawcq

zamowienia zostata firma AGORA S.A. Oddziat w Biatymstoku, Ul. Branickiego 17 A, 15-085 Biatystok.

Zatwierdzam wybor wykonawcy

KOORDYMATOR PROJEKTU
INNO-EKO-TECH Innowacyint ceniiu'" dyoalii¥Wio-bsa*w«e
alUfMtywnych ZrOdel tnergit. hudowiwch"* stw

i achrony irodowiska PoKlechOriti Bijtos
13.01 -066/08-00

Prorektor ds. Ro

12PA
-

dr hi
pro

data i podpis kierownika jednostki realizujqcej zamowienia datai podpis dysponenta Srodkdw publicznych

(§ 8 ust 4 Zanqdzeriia)
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