Wrocław, 27.07.2016 r.
RODZINY OGRÓD DZIAŁKOWY
„Nad Widawą”
ul. Sołtysowicka b/n
Wrocław
Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości
poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późno zm).
Komisja przetargowa powołana uchwałą nr 47/III/2016 Zarządu ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 16 marca
2016 r.
W składzie:
Przewodniczący
Andrzej Bernatek
Sekretarz
Katarzyna Putkowska
Członek
Józef Jabłoński
Dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia było wykonanie
parkingu w Ogrodzie nr 1 (planowana powierzchnia parkingu to 980 m2) i w Ogrodzie nr 2 (planowana powierzchnia
parkingu to 510 m2). Zapytanie ofertowe zostało umieszczone stronie internetowej ROD „Nad Widawą” w dniu
13.07.2016r., a także na ogrodzeniach ogrodów.
Do godz. 17:00 dnia 27.07.2016 r. wpłynęły 4 (cztery) oferty.
Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 27 lipca 2016 r. o godz. 18:15 w siedzibie Zarządu ROD „Nad Widawą” przy ul.
Redyckiej we Wrocławiu. Komisja po stwierdzeniu, że oferty nie zostały naruszone przystąpiła do ich otwarcie i podania
nazwy firmy oraz ceny.
1. PUB "BRUKPOL" S.C. Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski - cena brutto 146.616,00 zł.
2. PHU PRYZMAT Tadeusz Szostak, ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław - cena brutto 97.034,70 zł.
3. PROMIS PPHU Zbigniew Kisielewicz, ul. Miejska 14, 51-352 Wrocław - cena brutto 174.106,50 zł.
4. TRANS-KAM S.C. Damian Nowak, Kacper Krzywda, ul. Nasienna 36, 54-110 Wrocław - cena brutto 30.442,50 zł.
Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, Komisja wybrała ofertę firmy TRANS-KAM S.C. z ul. Nasiennej 36, 54110 Wrocław
W postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania ofertowego, po wyznaczonym terminie tj. 27.07.2016 r. godz.
17:00 innych ofert nie złożono.
Przy otwarciu ofert uczestniczył przedstawiciel firmy PROMIS PPHU.
Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy Komisji (w oryginale protokołu)
…………………

