
 
 
Znak sprawy: ZST/TL/02/2021  
 
Ogłoszenie   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty dotyczącej zakupu   i   dostawy  licencji 
oprogramowania specjalistycznego  dla  branży  logistyczno-spedycyjnej w ramach realizacji 
projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą 
Logistyki UMK" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój  2014-
2020,  Oś  Priorytetowa   II   „Efektywne   polityki   publiczne   dla   rynku   pracy,   gospodarki 
i edukacji”, Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 
zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18) 
Na  podstawie  Regulaminu udzielania przez Zespół Szkół Technicznych w Toruniu zamówień 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zespół Szkół 
Technicznych  w  Toruniu  zawiadamia niniejszym, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
na wykonanie ww. dostawy opublikowane w dniu 26.05.2021 r. w Bazie Konkurencyjności 
wpłynęły: 
- dla części 1 – jedna ważna oferta 
- dla części 2 - dwie ważne oferty  
w terminie składania ofert tj. do dnia 09.06.2021 do godz. 15:00. 
 CZĘŚĆ 1 

Nazwa i siedziba firmy Oferowana 
cena netto 

Oferowana cena 
brutto 

Punktacja 

Instytut Studiów 
Programistycznych S.A. 

ul. Brukselska 14 
03-973 Warszawa 

42 350,00 zł 55 000,00 zł 

Cena:  55000,00 
zł/55000,00 zł  

* 100% = 100,00% 
RAZEM – 100,00% 

 

CZĘŚĆ 2 

Nazwa i siedziba firmy Oferowana 
cena netto 

Oferowana cena 
brutto 

Punktacja 

Instytut Studiów 
Programistycznych S.A. 

ul. Brukselska 14 
03-973 Warszawa 

42 350,00 zł 55 000,00 zł 

Cena:  45824,88 zł/ 
55000,00 zł  

* 100% = 83,32% 
RAZEM –83,32% 

Infolab, Narloch, Sp. z o.o. 
ul. Estetyczna 4 
43-100 Tychy 

 37 256,00 zł 45 824,88 zł 

Cena: 45824,88 zł/ 
45824,88 zł 

* 100% = 100,00%  
RAZEM - 100,00 % 

 

Po szczegółowej analizie złożonych ofert:  
W części 1: unieważniono postępowanie z uwagi na zbyt wysoką cenę oferty i brak 
wystarczających środków finansowych na zakup oprogramowania. 
  
 



W części 2: zaakceptowano ofertę firmy Infolab, Narloch, Sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 
Tychy, której oferta spełnia warunki wymagane w zapytaniu ofertowym i zaproponowała 
usługę wg wymaganej specyfikacji na najkorzystniejszych warunkach w ramach posiadanych 
środków finansowych. 

 

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena brutto 

Infolab, Narloch, Sp. z o.o. 
ul. Estetyczna 4 
43-100 Tychy 

45 824,88 zł 

 
Toruń, 10.06.2021 r. 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu 

/-/Agnieszka Jankowska 
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