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,o

Protokół

z

czynności oceny

i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na realizację zadanie pn.

"Odkomarzanie terenów Kędzierzyna-Koźla w 2018 roku"
W dniu 2018-05-18, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Kędzierzyn
Koźle

przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 Komisja w

składzie:

1.

Gabriela Helbin-Golasz - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2.

Ewa Kani~-Akonom - kierownik Referatu Ocmony Środowiska i Rolnictwa

3. 'Sabina Podcerkiewny - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dokonała

na

oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w

realizację

postępowaniu

zadania pn. "Odkomarzanie terenów

,

o udzielenie zamówienia

Kędzierzyna-Koźla

w 2018 roku"

,

i stwierdziła co

następuje:
,

l.

Postępowanie

2004r. Prawo
2.

przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
zamówień

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie BlP
Kędzierzyn-K~źle

wpłynęły

1)

Miasta

w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18-05-2018r. do godz. 14.00

3 oferty cenowe, które zawierają następujące proponowane ceny:

sto trzy złote 32/1 00) za 1 ha powierzchni objętej zabiegiem;

PESTOKlL Bartosz Kopczuk - 5'5,35 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych
35/100) za 1 ha powierzchni

3)

Urzędu

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych JARCHEM Jarosław Wójcik - 103,32 zł brutto
(słownie:

2)

publicznych (Dz. U. z 20~ 7r.poz. 1579).

objętej

zabiegiem;

DOTlPEST Grzegorz Starzak - 50,00

zł

brutto

(słownie: pięćdziesiąt złotych

00/100) za

1 ha powierzchni objętej zabiegiem.
3. Oferty odrzucone: brak.
4. Oferty złozone po terminie brak.
5.

Wybór oferty i uzasadnienie:
po przeanalizowaniu

złożonych

ofert, wybrano

Starzak ul. Matejki 1 49-200' Grodków, która
naj niższą

cenę,

ofertę

firmy DOTIPEST Grzegorz

zaoferowała

wykonanie zadania za

tj. 50,00 zł brutto za 1 ha powierzclu:Ii objętej zabiegiem.

6. Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta odpowiada wymagarnom

określonym

w zapYtaniu

ofe~owym

i , została

oceniona jako' najkorzystniejsza, w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru cenę

100%.

Na tym protokół zakończono .

Zatwierdzam wybór

