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Kielce, 14 lutego 2019 r. 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 4. 
 
 

Protokół z wyboru oferty na dostawę urządzeń i oprogramowania w postępowaniu dotyczącym 
zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 50 tys. zł netto w ramach RPO w ramach projektu 
„Kwalifikacja + staż = nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i 
Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na 
podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze 
RPSW.08.05.01-26-0017/18.  
 
Rozpatrzenia ofert dokonała Komisja w składzie: 
 
1. Anna Bochenek 
2. Monika Szafraniec 
3. Agnieszka Woźniak 
 
Zapytanie zamieszczono w bazie konkurencyjności oraz upubliczniono na stronie internetowej 
WSEPiNM.  
 
W odpowiedzi otrzymano osiem ofert od: 

 

 Oferta nr 1 - ATECH POLSKA Maria Maćkowska, ul. Bartoka 33/39, 92-546 Łódź, 

Oferta nr 2 -  Paweł Owczarzak EUPOL, 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3, 

Oferta nr 3 -  PRINTCOM POLSKA Sp.z o.o., ul.Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las, 

Oferta nr 4 -  MEDIA-MARKETING Bartosz Bieniek, ul.Kresowiaków 18, 78-520 Złocieniec, 

Oferta nr 5 -  P3D Sp.z o.o., ul.Garnizonowa 19F/1, 94-224 Łódź, 

Oferta nr 6 -  EPLANETA Sp.z o.o., ul.Piwna 32, 43-100 Tychy, 

Oferta nr 7 -  ALLTECH Sp.J., 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33,  

Oferta nr 8 -  WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź. 

 

W/w firmy nie są powiązane z WSEPiNM ani osobowo, ani kapitałowo 

 

Oferty złożone przez : 

Oferta nr 6 - EPLANETA Sp.z o.o., ul.Piwna 32, 43-100 Tychy, 

Oferta nr 8 - WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź 
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nie spełniają wymogów określonych w postępowaniu dotyczącym zakupu z dnia 4 lutego 2019 r. 

Warunki zapisane w punkcie „Wiedza i doświadczenie” nie zostały spełnione, ponieważ wykonawcy 

nie przedstawili wykazu wykonanych dostaw drukarek 3D.  

 

Wyniki rozpatrzenia ofert: 
 
Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena 100 %. 
 
Część 1: 
 
Ocena punktowa ofert: 
 
Oferta nr 2 - Paweł Owczarzak EUPOL – 80,80 pkt. 

Oferta nr 7 - ALLTECH Sp.J. – 100,00 pkt. 

 
Wybrana oferta nr 7 - ALLTECH Sp.J. jest najniższa, kompletna, mieści się w budżecie przewidzianym 
na realizację zadania i spełnia wymogi określone w postępowaniu dotyczącym dostawy 45 szt. 
laptopów  z systemem operacyjnym. W/w firma nie jest powiązana z WSEPiNM ani osobowo, ani 
kapitałowo. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma ALLTECH Sp.J., 09-407 Płock, 
ul. Spółdzielcza 33 została wybrana na realizację dostawy 45 szt. laptopów  z systemem operacyjnym 
na terenie Polski w ramach projektu „Kwalifikacja + staż = nowe możliwości” realizowanego przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego na podstawie 
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-
0017/18. 
 

Część 2: 
 
Ocena punktowa ofert: 
 
Oferta nr 1 - ATECH POLSKA Maria Maćkowska – 87,61 pkt. 

Oferta nr 2 -  Paweł Owczarzak EUPOL – 57,88 pkt. 

Oferta nr 3 -  PRINTCOM POLSKA Sp. z o.o. – 95,04 pkt. 

Oferta nr 5 -  P3D Sp. z o.o. – 90,59 pkt. 

Oferta nr 7 -  ALLTECH Sp.J. – 100,00 pkt. 

 
Wybrana oferta nr 7 -  ALLTECH Sp.J.  jest najniższa, kompletna, mieści się w budżecie przewidzianym 
na realizację zadania i spełnia wymogi określone w postępowaniu dotyczącym dostawy 3 szt. 
drukarek 3D. W/w firma nie jest powiązana z WSEPiNM ani osobowo, ani kapitałowo. W wyniku 
rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma ALLTECH Sp.J., 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 
została wybrana na realizację dostawy 3 szt. drukarek 3D na terenie Polski w ramach projektu 
„Kwalifikacja + staż = nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18. 
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Część 3: 
 
Ocena punktowa ofert: 
 
Oferta nr 2 -  Paweł Owczarzak EUPOL – 100,00 pkt. 

 
Wybrana oferta nr 2 - Paweł Owczarzak EUPOL jest najniższa, kompletna, mieści się w budżecie 
przewidzianym na realizację zadania i spełnia wymogi określone w postępowaniu dotyczącym 
dostawy 3 szt. oprogramowania do programowania przestrzennego. W/w firma nie jest powiązana z 
WSEPiNM ani osobowo, ani kapitałowo. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma 
Paweł Owczarzak EUPOL 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 została wybrana na 
realizację dostawy 30 szt. oprogramowania do programowania przestrzennego na terenie Polski w 
ramach projektu „Kwalifikacja + staż = nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołę 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego na podstawie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18. 

 
Część 4: 
 
Ocena punktowa ofert: 
 
Oferta nr 2 -  Paweł Owczarzak EUPOL – 100,00 pkt. 

Oferta nr 4 -  MEDIA-MARKETING Bartosz Bieniek – 44,69 pkt. 

 
Wybrana oferta nr 2 - Paweł Owczarzak EUPOL jest najniższa,  kompletna, mieści się w budżecie 
przewidzianym na realizację zadania i spełnia wymogi określone w postępowaniu dotyczącym 
dostawy 30 szt. oprogramowania do tworzenia grafiki. W/w firma nie jest powiązana z WSEPiNM ani 
osobowo, ani kapitałowo. W wyniku rozpatrzenia ofert komisja stwierdziła, że firma Paweł Owczarzak 
EUPOL 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 została wybrana na realizację dostawy 30 szt. 
oprogramowania do tworzenia grafiki na terenie Polski w ramach projektu „Kwalifikacja + staż = 
nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. 
Edwarda Lipińskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18. 
 

 


