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Wydzial Ochrony Srodowiska & Rolnictwa

,.

Kędzierzyn-Kozle, dnia 12.10.2021r.

”" Grzegorza Piramwmza 32

osnas.-69216928ize'zt'ae

Protokół

z czynności otwarcia, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamóWienia publicznego na realizację zadania”:
„Obsługa dyspenserów Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno — informacyjnych

oraz rozwieszanie ogłoszeń dot. ochrony środowiska, zwierząt i rolnictwa”.

W dniu 12.10.2021r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle przy

)

ul. Piramowicza 32 Komisja w składzie:

1) Gabriela Helbin-Golasz — kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2) — Waldemar Jezierny — inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
' 3) Norbert Kilisz — inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
_
dokonała otwarcia, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na realizację zadania jw. i stwierdziła co następuje:
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie BIP w wyznaczonym terminie tj. do

dnia 12.10.2021r. do godz. 110—0 wpłynęły 2 oferty cenowe.

'

2. Wykaz wszystkich złożonych ofert wraz z propo nowanymi cenami:
Naz WG i adres

Cena na ofercie za realizację

oferenta

- (brutto)/mresrqc
' '
zadania

,

Lp _

DIGTRON Chyla Stanisław

2200,00

' ul. Krasińskiego 20, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Zakład Konserwacji Terenów Zielonych - _

2.

1.450,00

3.

ul. Olszowa 57, 47—253 Cisek
.
Oferty odrzucone: brak '

4.

Oferty złożone po terminie: brak.

5.
'

Wybór oferty i uzasadnienie:
Po przeanalizowaniu złożonych ofert, Komisja stwierdziła, że oferta firmy Zakład Konserwacji

Terenów Zielonych, ul. Olszowa 57, 47-253 Cisekjest najkorzystniejsza. Odpowiada ona wymaganiom

określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona pozytywnie w oparciu o podane w zapytaniu

ofertowym kryterium oceny i wyboru — 100% cena. Spełnia wszystkie wymagania konkursu. Dlatego

też proponuje się do wybór oferty firmy Zakład Konserwacji Terenów Zielonych, ul. Olszowa 57,

47-253 Cisek, która zaoferowała wykonanie zadania za niższą cenę, tj. 1.450,00 zł bnitto za 1 miesiąc. *

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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