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PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W RAMACH PROJEKTU „EURO PROJEKT - EURO SZANSA" 

EPES.POKL.2014.2/1 

DOTYCZY: POMOCE DYDAKTYCZNE (Zapytanie cenowe nr 2 z dnia 29 stycznia 2014 r.) 

1. Miejsce i termin składania ofert 
• Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie adres: 99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21 (sekretariat) lub drogą 

elektroniczna na adres: bpi(®Rminazvchrin.Dl 
• Termin składania ofert upłynął w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 14.00. 
• Sposób upublicznienia zapytań: strona internetowa Beneficjenta (http://gminazychlin.pl/euro-projekt-euro-szansa-3/zamowienia-

w-ramach-projektu-euro-projekt-euro-szansa/) 
• Okres upublicznienia zapytań: 29 grudnia 2014 r. - 14 stycznia 2015 r. 

2. Otwarcie ofert 
• Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.01.2015 r. o godz. 15.30, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie (Biuro Projektu 

- pok. nr 9) adres: 99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21 
• Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

http://gminazychlin.pl/euro-projekt-euro-szansa-3/zamowienia-


3. 

4. 

Oferty odrzucone - nie dotyczy 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jarosław Szałamacha - Koordynator Projektu 

2. Aneta Szewczyk - Specjalista ds. obsługi finansowej 

3. Jarosław Kotliński - Kierownik ds. zajęć dydaktycznych 

W trakcie trwania okresu upublicznienia zapytania cenowego członkowie Zespołu Zarządzającego Projektem pozyskali informacje 
przekazane przez potencjalnych dostawców pomocy dydaktycznych na temat braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia 
określonego w zapytaniu cenowym nr 2 z dnia 29 grudnia 2014 r. Trudności związane były ze specyficznym charakterem licencji związanej 
z zakupem ebooków oraz oprogramowania określonego w zapytaniu cenowym. Produkty te objęte są jednorazową licencją producenta. Może 
się nią posługiwać jedynie podmiot dokonujący zakupu produktu. Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym zapewnienie uczniom skorzystania 
z pomocy dydaktycznych opisanych w zapytaniu cenowym jest więc bezpośredni zakup poszczególnych elementów przez beneficjenta projektu. 

Zespół Zarządzający Projektem zdecydował, iż zakup elementów zakresu rzeczowego określonego zapytaniem nr 2 zostanie 
zrealizowany indywidualnie przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie. Mając na uwadze wartość łączą w/w zakresu zakup zostanie dokonany w trybie 
§ 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
w ramach realizacji projektu „Euro projekt-euro szansa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Podpisy członków Zespołu Zarządzającego Projektem: 

1. Jarosław Szałamacha 

2. Aneta Szewczyk 

3. Jarosław Kotliński 
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