”PROTOKÓŁ z PRZEPROWADZONEGOWYBORU OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp
w oparciu o dyspozycje art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 200.411 - Prawo zamówień publicznych( tekst
jednolity: Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) zamówienie nie podlega ustawie

na dostawę ryb CPV: 15.22.00.00-6

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę:48 698,48 zł.

Stanowiąca równowartość 11 298,95 Euro * wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawe przeliczenia warluści zarirówieu publicznych.

Ustalenia wartości zamówienia dokonał pracownik Zamawiającego : Alicja Gut na podstawie*:
a) cen rynkowych zamówienia (podać źródło informacji),
b) analizy wydatków z poprzedniego roku lub poprzednich 12 miesiecv,z prognozowanym
wzrostem cen 0 15%
c) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim analogicznym zamówieniu z
uwzględnieniem wskaźnika inflacji/wskaźnika zmian cen,
(1) ofert wykonawców
*należy wybrać właściwą podstawę

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu 05.07.2019r. Poprzez umieszczenie na
stronie http://I)ip.zsceg]ow.pl/oraz ma tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30 lipca 2019r. Do godziny.: 10.00 złożono ] ofertę.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:
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Nazwa wykonawcy

Adres

Cena w zł brutto
«

Hurt _ Detal Art. spoż—rolne Anna
Siekierko
,

z—„ź,

ul. Szpitalna 24, 18—200
?Wysokie Mazowieckie

47 958,75

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 30 lipca 2019r. Analizy ofert w celu realizacji
zamówienia na dostawę ryb, wyłoniono Firmę:
Nazwa: Hurt — Detal Art. spoż-rolne Anna Siekierko
adres siedziby Wykonawcy: ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722—102—71—36
REGON : 450686807
oferującą za realizację całości zamówienia cenę brutto: 47 958,75 (slownie: czterdzieści siedem
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 75/ 100)
której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na kryterium ceny zastosowane przez
Zamawiającego.
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W wyborze oferty uczestniczyli: *imię , nazwisko i podpis

Mariola Olejnik ..., ....................
:.~
Agata Szewczuk
............
Alicja Gut „THW ....................
;

Cegłów, dnia 30 lipca 2019r.
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(podpis z imienną pieczątką osoby posiadającej pełnomocnictwo dyrektora)

Zamówienie zostanie udzielone W oparciu o art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 200141 Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)

