
PROTOKÓŁ 1/2018 Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę: 125 000 zł 
netto - stanowiąca równowartość 29940,84 Euro*wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Ustalenia wartości zamówienia dokonał właściciel Zamawiającego „Centrum Dziecięcego
Jasia i Małgosi” Magdalena Dziuda
na podstawie*:

a) cen rynkowych zamówienia (podać źródło informacji),
b) analizy wydatków z poprzedniego roku lub poprzednich 12 miesięcy,
c) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim analogicznym   

zamówieniu z uwzględnieniem wskaźnika inflacji/wskaźnika zmian cen,
d) ofert wykonawców 

* należy wybrać właściwą podstawę

Źródło finansowania: Budżet Państwa w ramach programu Maluch Plus 2018 
finansowanie 80% wartości zamówienia, środki własne Zamawiającego finansowanie 
20% wartości zamówienia

Zaproszenie  do  składania  ofert  zostało  umieszczone  na  stronie  internetowej
zamawiającego ( www.zlobekjasimalgosia.pl ) w dniu: 03.04.2018 oraz skierowane drogą
elektroniczną do 3 Wykonawców w dniach: 03.04.2018 – 06.04.2018

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.04.2018, do godz.:  24.00 złożono 3
oferty.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. SYSTEM-BUD Jakub Goździk

NIP: 7282618133

REGON: 101416202 

oferowana cena: 147600 zł. (brutto), w załączeniu oferta.

2. METAL – STYL PPHU Rafał Pawełoszek 

NIP: 7291709266

REGON: 473056511 

oferowana cena: 153750 zł. (brutto), w załączeniu oferta.

http://www.zlobekjasimalgosia.pl/


3. „Compleks” PUH Gabriel Serafin

NIP: 7711861059

REGON: 100601660 

oferowana cena: 153750 zł. (brutto), w załączeniu oferta.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 16.04.2018 r.  analizy ofert  w celu
realizacji  zamówienia  na  usługę  polegająca  na  wykonaniu  projektu  budowlanego
modernizacji  pomieszczeń  żłobka  o  powierzchni  240  m2  oraz  wykonanie  robót
modernizacyjnych pomieszczeń żłobka o powierzchni 240 m2.  o szacunkowej wartości
netto 29940,84 Euro

(dostawę/usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto; )
wyłoniono Firmę:
SYSTEM-BUD Jakub Goździk 
92-410 Łódź ul. Kosodrzewiny 24
NIP: 7282618133
REGON: 101416202

Numer rachunku bankowego: 33114020040000310276651092
oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto: 147 600,00 zł brutto
której  ofertę  uznano  za  najkorzystniejszą,  z  uwagi  na  najniższą  oferowaną  cenę  za
wykonanie usługi.
W wyborze oferty uczestniczyli:
Magdalena Dziuda (właściciel)…………..

Zatwierdzam ofertę, Łódź, dnia 16.04.2018 roku.

 …………………………………
(imię , nazwisko i podpis osoby

występującej w tym postępowaniu w
imieniu Zamawiającego)

Zamówienie zostanie  udzielone w oparciu o art.  4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Uwaga :Do protokołu  należy dołączyć zapytania ofertowe i oferty wykonawców jako dokumenty 
potwierdzające zastosowanie właściwej procedury przy realizacji zamówienia o wartości  poniżej 
kwoty wymienionej w art. 4 p..8 ustawy Pzp.


