
Załącznik nr 7 

do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Notatka służbowa dot. SR-II.272.2.412.2021 

dotycząca zamówienia, którego udzielenie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup dwóch telefonów komórkowych (smartfonów) na 

potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę: 2 560,00 zł netto 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Karolina Adamczyk 

Data oszacowania wartości zamówienia: 26.11.2021 r. 

3. Zamówienia udziela się Wykonawcy: ORANGE Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326  

Warszawa 

4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:  

     Zamówienia udziela się na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień  

     publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r.  

5. Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 08.12.2021 r. Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku w oparciu o Regulamin, 

poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Zapytania ofertowego, wyznaczając 

termin składania ofert na dzień 13.12.2021 r. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego 

wpłynęły dwie następujące oferty: 

1) oferta nr 1  Wykonawcy - INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski,  

ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk - za kwotę 2 853,60 zł brutto za całość zamówienia, 

2) oferta nr 2 Wykonawcy – ORANGE Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326  Warszawa - za 

kwotę 2 706,00 zł brutto za całość zamówienia. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert, na podstawie kryterium cena brutto 

– 100%. Mając zatem na uwadze, że Wykonawca – ORANGE Polska S.A.,  

Al. Jerozolimskie 160, 02-326  Warszawa, spełniał warunki udziału przedstawione  

w Zapytaniu ofertowym, a jego oferta odpowiadała treści Zapytania oraz przedstawiała 

najkorzystniejszą cenę brutto na przedmiotowe zamówienie, należało wybrać ofertę  Wykonawcy 

– ORANGE Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326  Warszawa, jako najkorzystniejszą. 

Powyższemu Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie.  

6.  Załączniki: 

1) wiosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) notatka z czynności szacowania wartości zamówienia, 

3) zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2021 r. wraz z załącznikami, 

4) oferty Wykonawców.  

 

Kielce, 14.12.2021 Teresa Jarząbek 

(Data, miejsce i podpis osoby sporządzającej 

notatkę) 

Zatwierdzam do realizacji: 

Wicestarosta Tomasz Pleban 

                     (Data, miejsce i podpis Kierownika 

Zamawiającego) 


