Namysłów, dnia 11.09.2015 r.
..............................................

(pieczęć Zamawiającego)

Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego
1. Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych,
ul. Kościelna 2, 46-100 Namysłów.
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji
gaśniczej w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych.
3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę netto 12.357,72 zł, daje
to równowartość 2.924,97 EURO. Kwota 23 % podatku VAT – 2.842,28 zł. Kwota brutto
– 15.200,00 zł.
4. Ustalenia wartości zamówienia dokonał(a)/dokonali: Ksiądz Michał Małkiewicz w dniu
20.08.2015 r. na podstawie średnich cen rynkowych.
5. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę do
wysokości: 15.200,00 zł brutto.
6. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:
1) na stronie internetowej: http://www.bip.namyslow.eu od dnia 20.08.2015 r. do dnia
31.08.2015 r.
2) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń od dnia 20.08.2015 r. do dnia
31.08.2015 r.
7. Termin składania ofert upłynął w dniu 31.08.2015 r.
8. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 1 pisemną ofertę:
Oferowana Termin realizacji
Ilość
Nr
Nazwa (firma) i adres
Termin złożenia
uzyskanych
zamówienia
cena – koszt
oferty
oferty
wykonawcy
(10%)
pkt.
(90%)
SUPO Cerber Sp. z o.o.
do
17.220,00 zł 15.12.2015 r. 27.08.2015 r.
1. ul. Kuryłowicza 119
90,00
30-698 Kraków
9. W wyniku postępowania wybrano:
Ofertę nr 1: SUPO Cerber Sp. z o.o., ul. Kuryłowicza 119, 30-698 Kraków, za cenę brutto:
17.220,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100), termin
realizacji zamówienia – do 15.12.2015 r.
10. Uzasadnienie wyboru wykonawców:
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca
otrzymał 90,00 pkt. (90,00 pkt. – oferowana cena - koszt; 0,00 pkt. – termin realizacji
zamówienia).
11. Termin podpisania umów, został wyznaczony na dzień 14.09.2015 r.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone:
1) na stronie internetowej: http://www.bip.namyslow.eu dnia 11.09.2015 r.
2) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń dnia 11.09.2015 r.
13. Podpisy:

....................................................
(protokół sporządziła)

................................................
(protokół sprawdziła)

...................................................
(podpis Kierownika
Zamawiającego)

