
  
 

 

 

Projekt pt: „Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy 
Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu 

państwa. 
umowa nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-007/12-00 z dnia 06.11.2012 r. 

 
Projekt pt: „Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków 

budżetu państwa. 

umowa nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-002/10-00 z dnia 17.06.2010 r. 

 

 

 

 
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA W SPRAWIE 

 
na dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby prowadzenia działalności przez 
LSR, w tym realizacji projektów Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - 
Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” oraz 
Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze 
środków budżetu państwa 
 
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będącą jednocześnie wzorem 
formularza oferty dostarczono do potencjalnych wykonawców zamówienia w dniu 
31.05.2017 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej LSR w terminie 31.05.2017 r. 
Ustalono termin składania ofert na 9 czerwca 2017 roku do godziny 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
 W dniu 12 czerwca 2017 roku dokonano analizy złożonych ofert w związku 
z ww. postępowaniem.  
 
 W odpowiedzi wpłynęło 8 ofert. Kierując się kryterium wyboru, którym w 100% była 
cena, wybrano ofertę przedstawioną przez:  
 
REBEL IT Magdalena Ostrowska, ul. Kopernika 15/3, 10-512 Olsztyn z proponowaną 
ceną brutto w wysokości 1 594,08 zł. 
 
Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego zgodnym 
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz obowiązujące 
przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują 
zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowiącym 
integralną cześć oferty. 

 


