
STAROSTWO POWIATOWE 
w Jarocinie

Ąl. Niepodległości 10/12
63-200 Jarocin

(pieczątka Starostwa Powiatowego w Jarocinie)

1.2635.1.10.2021
(znak sprawy)

Załącznik nr 4 
do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej 

mniejszej niż 130 000,00 zł

Notatka służbowa z dnia 25.06.2021 r. 
z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000, 00 zł 

do zamówienia na
„Zakup odnowienia licencji na subskrypcję oprogramowania Safetica Enterprise” 

(nazwa nadana zamówieniu)

1. Rodzaj zamówienia (zaznaczyć z podanych niżej możliwości)'.
- usługi
— dostawy
— roboty budowlane

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup poniższego sprzętu komputerowego:

a) Przedłużenie Safetica Enterprise (80 licencji) - subskrypcja na 1 rok
3. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 10 500 zł netto, co stanowi 

równowartość 2 459,42 euro na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, ogłoszonego 
zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, tj. w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, oraz zamieszczonego na stronie internetowej 
Urzędu Zamówień Publicznych.

(średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych wynosi 4,2693)

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Adrian Góralczyk
Data oszacowania wartości zamówienia: 10.06.2021r.

4. W dniu 14.06.2021 opublikowano zaproszenie do składania ofert na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego oraz skierowano 
zapytanie ofertowe do następujących wykonawców:
a) E-technology Michał Janiszek , ul. Postępu 10/155,02-676 Warszawa,
b) Fundacja Recovery24, Ul. Sportowa 1/9, 63-200 Jarocin
c) MIECZ NET, ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź,
Zapytanie skierowano pisemnie, drogą—pocztową,—faksem, e-mailem, w—drodze
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bezpośredniego doręczenia*
5. Uzyskano następujące oferty na realizację zadania (porównanie ofert):

a) Fundacja Recovery24, Ul. Sportowa 1/9, 63-200 Jarocin, cena: 28 619,64 zł brutto
b) MIECZ NET, ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź, cena: 12 300,00 zł brutto

6. Zamówienia udziela się Wykonawcy:
MIECZ NET, ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź
Cena wybranej oferty
12 300,00 zł brutto

7. Uzasadnienie wyboru (uzasadnienie faktyczne i prawne):
MIECZ NET, ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź przedstawiła ofertę najniższą cenowo

..................................... 'Adrinm-Górała^k.......
(data i podpisosoby prowadzącej postępowanie) 

/ I STAROOTĄn

(data i podpis osoby zatwierdzającej)

Załączniki:
Dokumentacja źródłowa potwierdzająca dokonanie następujących czynności:
1) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia
2) publikacje zaproszenia do składania ofert na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Jarocińskiego
2) skierowania zapytania ofertowego do wykonawców
3) przeprowadzenie negocjacji —jeżeli dotyczy

* wybrać właściwe
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