
 
 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 
 

W dniu 22.10.2019r. godz. 10.10 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający  
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, reprezentowany przez Komisję 
Przetargową w składzie: 
 
1. Przewodnicząca Komisji – Budziarska Grażyna , 
2. Członek Komisji – Sylwestra Nagler - Minakowska, 
3. Członek Komisji – Katarzyna Kowalska, 
4. Członek Komisji-Joanna Wójcik 
 
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zakup i  dostawę sprzętu komputerowego  

w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego 

– RIT  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego  
w ramach projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla 
poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT: 

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania:  

 

Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów” 
Lp. Nazwa Kod CPV Liczba sztuk 
1. Komputer przenośny nr 1 

30213100-6 
28 

2. Zestaw komputerowy  
30213000-5 

15 

 

Zadanie nr 2- pn. „Zakup i dostawa robotów edukacyjnych” 
Lp. Nazwa Kod CPV Liczba sztuk 
1 Robot edukacyjny 39162100-6 9 

 
 
3. Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku,  

44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42 pokój narad.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na 
realizację  zamówienia,  



 
 

Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów” brutto 172 050,00 zł. 
Zadanie nr 2- pn. „Zakup i dostawa robotów edukacyjnych”  brutto 17 000,00 zł. 

 
5. Następnie Komisja przystąpiła do otwierania  kopert z ofertami : 
 
W zadaniu nr 1 -  3 koperty z  numerami od 1 do 3  według kolejności ich dostarczania do ZSB 
W zadaniu nr 2 -  0 kopert z  numerami od 0 do 0  według kolejności ich dostarczania do ZSB 
 
Koperta była odpowiednio zabezpieczone co uniemożliwiło wcześniejsze zapoznanie się z ich treścią. 
Podczas otwierania oferty zebranym odczytywano numer oferty, nazwę firmy oraz adresy ( siedzibę), 
cenę  z oferty, termin  wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji oraz warunki płatności.  
 
6. Do upływu terminu składania ofert (22.10.2019 r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 
 
 
Zadanie  nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów” 

 
Lp. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 Cena oferty  
( brutto zł.) 

1 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z.o.o., ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 179.859,00 zł 
2 NBIT Jarosław Jenczmionka, ul. Plebańska 3/6, 44-100 Gliwice  180.373,80 zł 

3 
„Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP” Małgorzata Szczepanik-Grzywacz,  

ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik 
196.536,00 zł 

 
Zadanie nr 2- pn. „Zakup i dostawa robotów edukacyjnych” 

 
Lp. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 Cena oferty  
( brutto zł.) 

1 ----------------------------------- ------- 

 
7. Na tym jawne posiedzenie z otwarcia ofert zostało zakończone. 
8. Na otwarciu ofert byli / nie byli *obecni przedstawiciele Wykonawców. 
 
Rybnik dn.22.10.2019 r. 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


