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Pieczęć zamawiającego 
 

 
Protokół z otwarcia ofert 

 
 

w zapytaniu ofertowym  pn. Zakup materiałów papierniczych  w ramach projektu „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 
 

1. W dniu 29.11.2016 r. o godzinie 12.30  w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji w Bytomiu, ul. Żeromskiego 42 odbyło się posiedzenie Komisji 
powołanej  dnia 5.10.2016 r. przez Dyrektora Bytomskiego Ośrodka  Edukacji w składzie: 
 
- Monika Skorus  - przewodnicząca Komisji 
- Sabina Pająk   - członek   
- Joanna Kołtowska  - członek 
 
Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu (21.10.2016 r.) do dnia 
29.11.2016 r. do godz. 12:00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia netto  
57 336,59 zł. (brutto 70 524,00 zł.), zamieszczonego na stronie internetowej www.boe.edu.pl a także w Bazie Konkurencyjności . 
 

2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 29.11.2016 r. do godz. 12:00  wpłynęło …4…. oferty. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania 

kwotę  netto  7.642,28 zł. (brutto 9.400,00 zł.); w kolumnie „3” Zamawiający podaje kwoty w rozbiciu na poszczególne części zamówienia. 
4. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert. 
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cena 
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1 

 
Zestaw materiałów 
papierniczych 

7.000,00 Biuro Plus Jerzy Rożen -40-601 Katowice, ul. 
Kolejowa 19 

1 5.278,00 

Partner XXI Sp. z o.o. – 41-806 Zabrze, ul. 
Korczoka 14 

1 5.308,80 

PHU VECTOR Sp. z o.o. – 40-749 Katowice, ul. 
Bielska 29 

3 8.439,52 

„PRO OFFICE” Sp. z o.o. – 40-153 Katowice, al. 
Korfantego 179b 

4 5.224,88 

2 Papier kserograficzny 2.400,00 Biuro Plus Jerzy Rożen -40-601 Katowice 2 2.457,60 

Partner XXI Sp. z o.o. – 41-806 Zabrze, ul. 
Korczoka 14 

1 2.340,00 

PHU VECTOR Sp. z o.o. – 40-749 Katowice, ul. 
Bielska 29 

3 2.479,68 

„PRO OFFICE” Sp. z o.o. – 40-153 Katowice, al. 
Korfantego 179b 

4 2.329,13 

 
 
 
  
 ..................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół)  

............................................................. 
(data i podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 


