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Protokół z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania wyborem wykonawcy) 

 
Nazwa zadania:  

Przygotowanie dokumentacji projektowej  

dla zadania pn: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo” 
 

 

Zamawiający  

(imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta)        GMINA OBROWO 

 

1 Informacja o wartości zadania i terminie jej ustalenia 
 

Wartość zadania netto: 97 129,29 zł 

 

Termin ustalenia wartości zadania: 18.03.2019r. 

 

Sposób ustalenia wartości zadania: wartość zadania oszacowana została na podstawie rozeznania rynku 

oraz środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Obrowo 

 

2 Informacja o terminie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta na stronie 

internetowej www. bip.obrowo.pl 
 

Termin upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej: 25.03.2019r. 

 

Numer identyfikacyjny zapytania ofertowego: S.G.030.I.2019 

 

Termin upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego na stronie internetowej (wypełniane w 

przypadku zmiany zapytania ofertowego): Brak 
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Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem 

daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią 

odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert. 

 
 

Oferty które wpłynęły: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa oferenta Data wpływu  

oferty 

dane z oferty, które stanowią 

odpowiedź na warunki udziału w 

postępowaniu  

1 Bemar S C Beata i 

Stanisław Gerc  

ul. Słowackiego 2A  

87-640 Czernikowo  

05.04.2019 Cena brutto: 117 441,97 zł 

 

2 BSM Group Sp. z o.o SK 

ul. Mickiewicza 82 

87-100 Toruń 

05.04.2019 Cena brutto: 96 173,08 zł 

3 Ulton S.C. 

Ul. Cicha 10 

66-400 Gorzów Wlkp 

05.04.2019 Cena brutto: 120 506,11 zł 

 

4.  Arpex  

Ul. Narbutta 24/18 

02-540 Warszawa 

05.04.2019 Cena brutto 16.883,30 zł 

5.  TEXTIL MAR 

Ul. Chylońska 149 

81-000 Gdynia 

 

29.03.2019 Cena brutto  3.512,10 zł 

6.  Garneczki.pl 

GDI Garnolli Sp. z o.o. 
27.03.2019 Cena brutto: 101,70 zł 
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Sp.K.  

ul. Romana Maya 1  

61-371 Poznań 

7.  Mak Sp.zoo 

ul. Kozacka 3 

87-100 Toruń 

26.03.2019 Cena brutto: 2458,77 zł 
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Informacja o spełnieniu przez oferentów warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawców(wypełniane w przypadku gdy określono warunku udziału w postępowaniu)  
…………………………………………-………………………………………………………………… 

5 Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru: 

 
Bemar S C Beata i Stanisław Gerc; BSM Group Sp. z o.o SK; Ulton S.C; Arpex 

  

– najniższa cena  

 

6 Oferty odrzucone 
 

Wskazanie oferty odrzuconej Powód odrzucenia oferty 

TEXTIL –MAR.pl Wyższa cena 

Garneczki.pl Wyższa cena 

Mak Sp.zoo  Wyższa cena 
 

 

7 Załączniki do protokołu 
Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki): 

 

Lp. 

załącznik szt. 

1 Złożone oferty  
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2 Oświadczenia Zamawiającego oraz każdej osoby upoważnionej do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osoby wykonującej w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, o braku albo istnieniu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z podmiotami, które złożyły oferty; 

 

2 

3 Kopia umowy z wykonawcą  4 

4 Oszacowanie wartości zamówienia wraz z notatką służbową 

 

1 

5. Protokół rozeznania cenowego 1 

6. Zapytanie ofertowe 1 
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Osoba sporządzająca protokół 

Mirosława Kłosińska 

………………………………………………………. 

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej 

protokół  

(Beneficjent/osoba upoważniona) 

 

 

Obrowo, 10.04.2019r.                                   
miejscowość i data 

 

 


