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Zal. Nr 2 do Zauqdzenia Nr 66113114 (2. poin. zm.)

PROTOKON- Z ROZEZNANIA CENOWEGO
DLA WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU CZYNNOSCIN-ISTUCI

NIE MAJACEJ CHARAKTERU NAUKOWEGO

Projekt o symbolu 02rc10/PST1 5/3005 (PSTi34lR.A.ul /201 515 I 9).
pI.:KONSORCJUM Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych
?BS3lB3132/2015 (Remote hypothesis testing and biomedical clata analysis platlbrm)

Wykonyrvane czynnoSci/uslugi w projekcie (wynrienione rv o(rviadczeniu z dnia 2016-12-20
tabelka nr 3 pozycja nr 4):
Lrslugi audytowe (Zad.a)
W dniu 2017-02-07 kierownik projektu dokonal r<:zeznania cenowego na podstarvie otbrt:

Oferent 1:
a. Imie i nazwisko/nazwa oferenta: Audyt SF Sp. z o.o.
lr. Adres: ul. Litewska24,47-206 KEdzierzyn Kolle
c. Calkowita watoSi wykonania czynno5ci: 5 904.()0 zl (pelne brutto: w t.vm YAT 23%)

Oferent 2:
.r. lmie i nazwisko/nazwa of'erenta: ALIDMAX Bla2e.i lliliriski
b. Adres: ul. Orzechowa 2. Kr6likowie 55-040 Kohierzyce
r. Calkowita watoSd wykonania czynnoSci: I7 835 00 zl (pelne brutto; w tym VAT 23%)

\a podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponujE wybrai ofertqlzlecii w-ykonanie
ezvnnoSc i/uslugi Oferentowi :

\udyt SF Sp. z o.o.
\dres : ul. Litewsk a 24, 47 -206 Kqdzierz;,n K ozl e

Cena oferowana przez oferenta: 5 904,00 zl. (slou'rrie: pigi tvsi.ecy dziewiqisel cztery z.l.).

Wl,v. oferta przedstawia najniZszq ceng z oferowanI'ch.
Zapytanie ofertowe zoslalo unrieszczone na stronie intcrnelorvej projektu BioTest otazna
stronie jednostki w dniu 24 stycznia 2017 r. laproszenie zostalo r6rvnie2 wyslane maiklrvo
do 3 oferent6w Swiadczqcych uslugi audytorve. Na zapy'tanie olertowe odporviedzialy dwie
fi.-y.

t) f'erty przechowuj e ki erownik proj ektu.

Kierownik ektu

Andrzej Swierniak

ptof. dr hab

l)okunent w.t'generolt'iltv elektronic:nie. ll/ dokunentar:ii prcticktou,ej u,ylnlqqnv jcsl podpis l;ientvt'nika pro.joktu.
t l'tgencrowano : 20 I 7 -02 48 07 : 28 : 2 2
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imie, nazwisko i podpis kierownika projektu/osoby upowa2nionej

ZWERYFIKOWANO PROTOKOL

dr in2. lt/larcin Gorski

Dyrektor Centrum Zarzqdzania Projeklami

lYvgencro\arut: 2() I 7-tl2-08 U7:28: )2
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