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Protokół

z czynności otwarcia, oceny i wyboru naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zadania:
Usuwanie padłych zwierzat z dróg gminnych i terenów gminnych
W dniu 21 grudnia 20l7r. w siedzibie Zamawiającego q. Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
przy ul. Piramowicza 32 Komisja w składzie:
l) Gabriela Helbin-Golasz - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2) Ewa Kania - Akonom - zastępca kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3) Sabina Podcerkiewny - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dokonała otwarcia, oceny i wyboru najkorzystni"ejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia na realizację zadania jw. i stwierdziła co następuje:
1. W odpowiedzi na !'3Pytanie ofertowe umieszczone na stronie BIP oraz wysłane drogą
pocztową do :
a) Firma Usługowo-Handlowa EKOLAS Urszula Kapuśniak-Junik ul. Sławięcicka 4 47-246
Kotlarnia
b) Gabinet Weterynaryjny lek.we!. Jan Piskoń ul. Opolska 32 47-100 Strzelce Opolskie
c) Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska EKO-TOX ul. Krótka 3 47-440 Nędza
d) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń ul. Opolska 30 47-100 Strzelce Opolskie
e) S-TON sp. z 0 .0 . ul. Gliwicka 1644-246 Szczejkowice
00
w wyznaczonym teoninie q. do 21 grudnia 20l7r. do godz. 12--'
wpłynęły dwie oferty:
Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto na ofercie za l kilogram
. padliny

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń ul.
32,40
Opolska 30 47-100 Strzelce Opolskie
Firma Usługowo-Handlowa EKOLAS Urszula
2
Kapuśniak-Junik
ul. Sławięcicka 4 47-246
99,36
Kotlarnia
2. Oferty odrzucone: brak.
3. Oferty złożone po terminie: brak.
4. Wybór oferty i uzasadnienie:
Po przeanalizowaniu złożonych ofert,
Kom isja stwierdziła, że oferta Gabinetu
Weterynaryjnego jest najkorzystniejsza. Wybrana oferta odpowiaaa wymaganiom określonym w
zapytaniu ofertowym i została oceniona pozytywnie w oparciu o podane w zapytaniu ofertowym
kryterium oceny i wyboru - 100% cena. Spełnia ona wszystkie wymagania konkursu oraz zawiera
wymagane załączniki.
Stosownie do pkt. VI. 2 przeprowadzono negocjacje zaoferowanej ceny ofertowej, w związku
z czym, w wyniku negocjacji ustalono ostateczną cenę w wysokości 25,00 zł netto plus 8% VAT, tj.
27,00 zł brutto.
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