
 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień  publicznych o  wartości  

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości  30 000 euro 

____________________________ 

(pieczątka Starostwa Powiatowego w Jarocinie) 

A-OB.2600.36.2020 

 

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

    Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, kolorowych i monochromatycznych, urządzenia 

wielkoformatowego oraz skanerów i drukarek do wydruku etykiet  wraz  

z systemem do rozliczania wydruków / kopii / skanów i zdalnym nadzorem nad stanem technicznym, 

z dostawą materiałów eksploatacyjnych i obsługą serwisową włącznie  

z papierem 

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu: 12.10.20 r. na kwotę: 156 083,28 zł.  

co stanowi równowartość: 29.723,13 euro na podstawie udzielonych zamówień tego samego rodzaju w 

poprzednich 12 miesiącach. 

 

3. W dniu 14.10.20 r. zapytanie cenowe do następujących wykonawców:     

 

1. „Cellpol s.c.” Grzegorz ławniczek Monika Ławniczek ul. Jana Czochralskiego 10 61-248 Poznań 

             2. „Netland Computers” ul. Wrocławska 35-37 62-800 Kalisz 

             3. „Ricoh Polska sp. z o.o.” ul. Żwirki i Wigury 18a 02-092 Warszawa 

Zapytanie skierowano pisemnie, faksem, e-mailem* 

 

oraz opublikowano ogłoszenie w BIP Starostwa Powiatowego w Jarocinie w dniu 14.10.2020 r. 

 

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zadania (porównanie ofert):  

 

1. „Cellpol s.c.” Grzegorz ławniczek Monika Ławniczek ul. Jana Czochralskiego 10 61-248 Poznań 

     - 126 332,59 zł. brutto 

2. „Arso serwis” przedsiębiorstwo Usługowe ul. Domańskiego 7/1 71-312 Szczecin 

     - 284 745,00 zł. brutto 

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienienie udzielone zostanie:  

 

„Cellpol s.c.” Grzegorz ławniczek Monika Ławniczek ul. Jana Czochralskiego 10 61-248 Poznań  - na 

wartość 126 332,59 zł. na cały okres trwania umowy tj. 12 mcy od 01.01.21 r . do 31.12.21 r. 

 

6. Uzasadnienie wyboru:  

Firma „Cellpol Serwis Ksero” z siedzibą w Poznaniu zoferowała najniższą miesięczną cenę  

świadczenia usług najmu urządzeń  wraz z pełną obsługą serwisową oraz dostawą materiałów 

eksploatacyjnych i papieru.     

                                                         Data i podpis osoby prowadzącej 

                                                           Postępowanie 

                                                         28.10.2020r. Aneta Flis 

 

                                                                               Data i podpis osoby zatwierdzającej 

                                                                  28.10.20 r. Ewa Gościniak 

                                                                                  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa 

*wybrać właściwe 


