
 

  

 

 

 

 

 

    
 

Załącznik nr 2 "Protokół wyboru wykonawcy" 

 
  Kraków,08.01.2020 r. 

Pieczęć jednostki                                                                                           

PROTOKÓŁ WYBORU  

z przeprowadzenia pozyskania oferty cenowej dla zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - 

przedmiotem zamówienia są usługi o wartość poniżej 30 000 Euro 

 

1. W celu udzielenia zamówienia: Przeprowadzenie w dniach 20.01.2020 - 15.01.2020 na terenie 

kampusu AGH dwóch jednodniowych szkoleń na temat przygotowania i przedstawienia prezentacji 

pomysłu opartego na technologii opracowanej w uczelni potencjalnym inwestorom oraz partnerom 

biznesowym. Każde ze szkoleń powinno odbyć się w wymiarze 6 godzin lekcyjnych i będzie 

skierowane do około 25 osób. Szkolenie będzie miało charakter zamknięty.  

2. W dniu 17.12.2019 r. zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez publikację 

formularza "Zaproszenia do złożenia oferty cenowej" na stronach: www.ctt.agh.edu.pl, który 

stanowi integralną cześć niniejszego protokołu. 

3. Ponad to w dniu 18.12.2019 r. wysłano drogą e-mailową zaproszenia do złożenia oferty do trzech 

firm (Piotr Bucki Bucki.pro, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., InnoEnergy Sp. z o.o.) 

posiadających, w ocenie zespołu projektowego, doświadczenie w realizacji zamawianych usług. 

4. Wykaz ofert złożonych do dnia 07.01.2020 r. 

 

Lp. Dane Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

1. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 

ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

8 000 PLN 9 840 PLN  

2. Piotr Bucki (bucki.pro) - - Informacja o niemożliwości złożenia oferty 

ze względu na brak wolnych terminów 

 w wskazanym okresie. 

 

5. Z racji otrzymania tylko jednej oferty cenowej w dn. 8.01.2020 r. Zamawiający zwrócił się do 

Pana Piotra Buckiego (który w dn. 21.12.2019 r. podziękował za zaproszenie do złożenia oferty 
i poinformował, że nie może złożyć oferty ze względu na brak wolnych terminów w styczniu 
 i lutym 2020 r.) o oszacowanie wartości usługi. W odpowiedzi Zamawiający uzyskał warunki 
potencjalnej, dodatkowej oferty - Cenę netto: 10.442 zł (słownie złotych), Podatek VAT 23%: 
2.401,66 zł (słownie złotych), Cenę brutto: 12.843, 66 zł (słownie złotych) 

6. Wybrano wykonawcę: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.   

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najlepsza oferta pod względem wyceny zamówienia. 

8. Protokół sporządziła: Aleksandra Wojdyła 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: 

………………………………………………………………… 
Kierownik projektu 

 
………………………………………………………………… 

Dysponent środków 

Dyrektor CTT AGH 

 


