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PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Realizacja usługi polegającej na wykonaniu strony internetowej DPS

w Zborowie oraz wykonaniu spaceru wirtualnego po obiekcie." Przedmiot
zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu nr PL33/SPPW/lill/Nr11/2012
"Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktyvvizujących, pracowni terapii zajęciowych
pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie
kvvalifikacji personelu" w ramach projektu nr KIK/57 „Podniesienie jakości usług
świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu
wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w
ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4: Rozwój społeczny
i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia.

1) Wirtualny spacer po budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
zawierającego 49 panoram sferycznych (360 × 180 stopni) wraz z opisami
przekazanymi przez Zamawiającego;

2) Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej DPS, zawierającej podstawowe
informacje o jednostce (wzór strony httg://wj/_v\¿¿.„çt9śzb9row.p_lĹ ) oraz spacer wirtualny.
Szczegółowy plan spaceru wirtualnego zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

3) Wirtualny spacer i strona internetowa powinny zawierać znaki, logotypy i zapisy
wymagane w związku z dofinansowaniem zamówienia ze środków Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy.

2. Kurs 1 euro wynosi 4,2249 zł

3. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.04.2015r. na kwotę 9329,60 zł netto,
kalkulacja własna (2208,24 euro).

4. W dniu 29 kwietnia 2015 roku zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców
z zapytaniem ofertowym.
1) Grupa MSF Marcin Syska ul. Oficerska 4/1, 25-671 Kielce
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kQ.iJ.Ląlsi@;w.ie<1.za¿i.Lę_n.a.ę„lxLa„.nLę.nl
2) Foto Media Art Łukasz Książek ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec
Swiętokrzyski
b.iut9.@fQLQn.3§.d1a.ąi:u1l
3)Firma E-KONTAKT Paweł Jarzębiński
t>l§<.íłYy¿rLu§‹l.nyls,r§1Lt2l
Zapytanie skierowano za pośrednictwem peez-ty,-tak-sera, mailem teleferric-z-nie
oraz zamieszczono na stronie internetowej¿_yyy\¿\¿\¿pQw_iąt,b_t¿ş_kg_,p1

5. W dniu 30.04.2015 roku zamieszczono zmianę treści zapytania ofertowego,
przedłużono termin składania ofert do dnia 07.05.2015 do godz. 14:00.
Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia - oferty składano drogą
elektroniczną:

1). KREO Sławomir Szeremeta Waliły-Stacja ul. Lisia 3 16-040 Gródek
(slawek@kreo.pl) - cena 14514,00 zł brutto, słownie: czternaście tysięcy pięćset
czternaście złotych 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenowym.

2). Lemisoft Michał Kufel Zarudki 19, 24-313 Wilków
(michal.kufel@|emisoft.pl) - cena 18327,00 zł brutto, słownie: osiemnaście tysięcy
trzysta dwadzieścia siedem złotych °°/100, oferta jest zgodna z zapytaniem
cenowym.

3). Foto Media Art Łukasz Książek ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski (biuro@fotomediaart.pl) - cena 8474,70 zł brutto, słownie: osiem
tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złotych 7°/100, oferta jest zgodna z
zapytaniem cenowym.

4). Grupa W&W sp. z o.o. ul. Rejtana 16c/014, 35-959 Rzeszów
(w.polar@grupavvvv.pl) - cena 15990,00 zł brutto, słownie: piętnaście tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem
cenovvym.

5). Wniebowzięte Rafał Michałowski ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin
(wniebowziete@gmail.com) - cena 8487,00 zł brutto, słownie: osiem tysięcy
czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem
cenovvym.

6). nFinity.pl Sp. 2 o.o. Wandy 7/4 53-320 Wrocław
(k.bartosiak@nfinity.pl) - cena 10200,00 zł brutto, słownie: dziesięć tysięcy
dwieście złotych 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenovvym.

7). Firma e-kontakt Paweł Jarzębiński ul. Piłsudskiego 51/30 34-600 Limanowa
(ksiegowosc@wirtualnykrajcom) - cena 23370,00 zł brutto, słownie: dwadzieścia
trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych °°/100, oferta jest zgodna z zapytaniem
cenovvym.
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8). sm32 STUDIO Marek Mucharski ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec (kinga@sm32.pl) -
cena 15621,00 zł brutto, słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden
złotych 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenovvym.

9). AEROFOTO B.Z. Chojęta 19-300 Ełk ul. Brata Jana Jakubczaka 15
(office.aerofoto@gmai|.com) - cena 10890,00 zł brutto, słownie: dziesięć tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenovvym.

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Proponuję udzielić zamówienie Wykonawcy:

Foto Media Art Łukasz Książek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski

NIP 661-201-42-78
za cenę 8474,70 zł brutto.

7. Uzasadnienie vvyboru: Oferta jest najkorzystniejsza w kryterium cena -100%.
Wykonawca przedstawił również 2 realizacje wirtualnego spaceru zawierającego
więcej niż 20 panoram ( adresy przykładowych stron: http://prudnikfotomediaartg ,
http://bierun.fotomediaart.p|/)

8. Postępowanie prowadził:
Piotr Woźniak, Referat inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską Starostwa
Powiatowego w Busku-Zdroju; tel. 41-378-30-51/52 wew. 249
e-mail: piotr.wozniak@powiat.busko.pl
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