
 

 

 
PCPR/PR/RwC/3511/9/21 

            PROTOKÓŁ  
 

z dokonanych czynności w związku z prowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na usługę              

pn.: Dostawa, transport oraz montaż mebli biurowych według wymiarów oraz obrysów znajdujących się w załączniku nr: 1 do zapytania 

ofertowego z dnia 19.03.2021r. w ramach projektu  pt. Rodzina w Centrum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

EFS. 

 

I. Upublicznienie zapytania ofertowego:  

Informacja o udzieleniu zamówienia została przesłana drogą mailową do potencjalnych wykonawców w dniu 19.03.2021r. 

(potwierdzenie przesłania zapytania ofertowego w załączeniu) 

 

II. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu do Zamawiającego: 

W ramach przedmiotowego zamówienia, w związku z zapytaniem wpłynęły 2 oferty: 
 

1. Firma Produkcyjno-Usługowa BAD-MED Andrzej Czerwieniec, ul. Grojec 35, 34-300 Żywiec 
Data wpływu do Zamawiającego – 29.03.2021r. 

2. CONSTRUCTION Arkadiusz Tarka, ul. Widokowa 27, 34-324 Twardorzeczka  

Data wpływu do Zamawiającego – 29.03.2021r. 

 
III. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców: 

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym - osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego a czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, a polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 



 

 

 
IV. Ocena spełniania warunków przystąpienia do postępowania: 

 

W dniu 09.04.2021r. dokonana została ocena ofert złożonych w związku z zapytaniem ofertowym.  Przestawione Oferty spełnią wszystkie warunki 

udziału w postepowaniu: 

Ocena dokonana została na podstawie kryterium wyboru oferty, tj. cena -100%:  

 

 

Lp. Oferta wyszczególniona w pkt II 1 Oferta wyszczególniona w pkt II 2 

1. 1 
38 600,00zł brutto 

31,382,11zł netto 

30 650,00zł brutto 

24 918,70zł netto 

2.  Punkty: 79% Punkty: 100%  

 

  

V. Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru: 

 

Do realizacji usługi wybrano: CONSTRUCTION Arkadiusz Tarka, ul. Widokowa 27, 34-324 Twardorzeczka. Na wybór oferty wpłynęło 

spełnienie wszystkich warunków przystąpienia do postępowania, w tym cena zawierająca się w przedziale oszacowania cenowego z dnia 

16.03.2021r. Wykaz maksymalnych stawek dla towarów i usług – Taryfikator 2019 nie zawiera maksymalnych stawek dla przedmiotu 

zamówienia zgodnego z  zapytaniem ofertowym z dnia 19.03.2021r., jednak przedstawione powyżej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

określone są ceną rynkową, obowiązującą na terenie Zamawiającego. 

 

 

Data sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego: 

 

  09.04.2021r. 

        ………………………………………        …….………………………… 

    Data sporządzenia protokołu                   Podpis Zamawiającego  


