Zalgcznik nr 4
Biatystok, dnia 16.10.2020

r.

protoh6t rozeznanio rynhu do zam6wiefi o wartoici szacunhowej przehraczaiqceiv'tyra2onq w zlotych
rownowarto1i hwotY sO00 euro
do 30 000 euro

Z

na

k sp rawy: BST-WAD.2720.23.2020

1.

W cetu udzietenia zamowienia na:

dostawg 23 sztuh laptop6w wraz z ahcesoriami oraz 23 sa. licencii na oprogramowanie
antywirusowedlaUrzqduStatystycznegowBiatymstohu, przeprowadzono rozeznanie rynku.

2.

W dniu 07.10.2020 roku do nizej wymienionych Wykonawcow skierowano zapytanie ofertowe
wrazzzatqcznikami oraz zamieszczono na tabticy ogtoszen i stronie internetowej Urzgdu:
Nazwa i adres wyhonawcy

l.p,
1.

BIT S.A., ut. Etewatorska 29,15-620 Biatystok

2.

CEZAR Cezary

J.

EUROI(ERG Sp. z o.o., u[. Inowtodzka 5, 03-237 Warszawa

4.

@,

5.

MPC Pawet Oleksiewicz KOMPUTERY, u[. Podrzeczna 38, 99-300 l(utno

Machnio i Piotr Gebka Sp. z o.o., ut. Wotnosc 8 tok.4,26-600 Radom

ut. spotojna 18,41-940 Piekary Stqskie

lMMlTlS Sp. z o,o., ut. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz

3.

W

7.

pn HnwK Marek Siwicki Antoni Siwicki s.c., ut. Brukowa 2414,15-889 Biatystok

8.

SUrulnn Sp. z o.o., u[. Boya-Zetenskiego 5b, 33-100 Tarnow

terminie do dnia

I.p.

15.'10.2020 r. do god2.10.00 ponizsze

Nazwa

i adres wyhonawcy

firmy przedstawity swoje oferty:
Cena

lnne postanowienia

oferowana

/uwagi

brutto
1

CT ALFA Sp. z o.o.
u[. Gen. Sikorskiego
66-200 Swiebodzin

9,

WEB-PROFIT Maciej Ku2[il<,
ut. Spokojna 18,
41-940 Piekary Stqskie

103 258,50

110 331,00

wyDrono

4.

Uzasadnienie wyboru WykonawcY:

po analizie ztoionych ofert do realizacji zamowienia wybrano firmg: CT ALFA Sp. z o.o.
ut. Generata Sikorskiego g, 66-200 Swiebodzin, ktora zaoferowata [aptopy wraz z akcesoriami
iticencje na oprogramowanie antywirusowe w najnizszej cenie. Zwlw firmq zostanie podpisana
umowa.
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(data i podpis Dyrektora Urzgdu)

C

'tt: ';lti:'

j;;r"'

