Bydgoszcz, dnia 18-09-2020 r.
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu objętego minimum roczną

gwarancją – wg specyfikacji.
1. Zamawiający:

Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Quixi Media Sp. z o.o.
967 12 88 470
85-061 Bydgoszcz, ul. Matejki 1A
1/FWI-C19/2020/452

2. Dnia 8 września 2020 roku zostało wysłane do umieszczenia publicznego na stronie
internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/
zapytanie ofertowe na zadanie:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu objętego minimum roczną gwarancją:
o Kamera profesjonalna cyfrowa
o Pamięć flash do kamery
o Akumulator do kamery
o Torba do kamery
o Statyw do kamery
o Stabilizator - gimbal do kamery
o Zestaw mikrofonów
o Zestaw oświetleniowy 3 lamp ze statywami oraz modyfikatorami
o Lampa nakamerowa
o Telewizor - wyświetlacz 4K
o Monitor podglądowy operatorski/reżyserski
o Stojak mobilny do telewizora/wyświetlacza
o System strumieniowania video live
o Zestaw komputerowy z monitorem
3. Ogłoszenie o postepowaniu zostało umieszczone publicznie na stronie internetowej
https://tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/ pod
linkiem https://www.tarr.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/1_FWI-C19_2020_452Quixi-Media-Sp.-z-o.o..pdf
4. W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
regulaminem wewnętrznym Zamawiającego.
6. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania zgłoszone do
dofinansowania w ramach: projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” Schemat 1:
Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub
wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony
jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.
7. W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta
Zamawiający korzysta z dyspozycji wytycznych i regulaminu umożliwiającej
odstąpienie od stosowania procedur określonych w ww. dokumentach, która mówi, że
przy udzieleniu zamówień, w których w wyniku prawidłowego zastosowania zasady
konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta ,(…) udzielenie zamówienia w sprawie
realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy
pierwotne warunki zostały zmienione.

