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DRUK ZP - 2

Pieczęć zamawiającego
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Część ogólna

1.

nie

Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:

Miasto Nowy Sącz
Adres:
ul. Rynek 1
33 – 300 NOWY SĄCZ
REGON:
491893167
NIP:
Telefon
0048 18 443-53-08
e-mail:
urzad@nowysacz.pl

2.

734-001-67-07
faks

0048 18 443-78-63

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
na „Opracowanie kosztorysów

inwestorskich, przedmiarów i STWiOR
dla wymiany okien w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19
w Nowym Sączu”
Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 2 000,00 zł, co stanowi równowartość
520,97 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.01.2011r. na
podstawie badania rynku
Osoba / osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Wojciech Piętka

* - niepotrzebne skreślić
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3.

Zasady szczególne
Postępowanie prowadzono na zasadach szczególnych na podstawie / postępowania nie
prowadzono na zasadach szczególnych*:

Uzgodnienie z Zespołem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Nowego Sącza z dnia 19.01.2011r. numer BPM.ZZP.271-43/11
(podać formę i numer rozstrzygnięcia oraz nazwę organu uprawnionego do rozstrzygnięcia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych, jeŜeli dotyczy)

4.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: przepisów Kodeksu Cywilnego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 nr 164, poz. 1163 z
późn.zm.)
Powody zastosowania trybu postępowania negocjacje bez ogłoszenia lub zamówienie z wolnej
ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):

Niska wartość zamówienia - Postępowanie do 14.000 EURO
* - niepotrzebne skreślić
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Część szczegółowa

5.

Termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu

6.

21.02.2011r. o godz. 11:30

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.02.2011r. o godz. 12:00 w: Urząd
Miasta Nowego Sącza
adres: Wydział inwestycji i Remontów ul. Szwedzka 5 pok. nr 6
1. Do upływu terminu składania ofert złoŜono
załączony druk ZP-12.

2, których zbiorcze zestawienie stanowi

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na finansowanie zamówienia, w wysokości 2 460,00 zł.
7.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniają 2 oferty

8.

Wykonawcy wykluczeni
Z postępowania wykluczono 0 wykonawców. Listę wykluczonych wykonawców wraz z podaniem
uzasadnienia wykluczenia stanowi załączony druk ZP-15.

9.

Oferty odrzucone
Odrzucono 0 ofert. Listę ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia stanowi
załączony druk ZP-16.

* - niepotrzebne skreślić
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10.

Oferta najkorzystniejsza
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złoŜonych ofert, wybrano ofertę: nr 3
firma (nazwa) –

Pracownia Projektowa – architekt Barbara Olszewska-Piętka 33 300 Nowy
Sącz ul. Westerplatte 24/27
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza złoŜona oferta – kwota brutto 2 600 zł.

PoniewaŜ kwota na jaką opiewa najkorzystniejsza oferta przekracza wartość jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia o kwotę
2 460,00 zł, Zamawiający posiadając stosowne środki finansowe zwiększa kwotę
przeznaczoną na realizację zadania do kwoty 2 600,00 zł brutto.

11.

Protesty i odwołania
W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestu.

* - niepotrzebne skreślić

.....................................................

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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