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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Część szczegółowa

4.

Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert: sekretariat – Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
Termin składania ofert upłynął w dniu 01.02.2010 o godz. 10.00

5.

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.02.2010r. o godz. 10.15 w sali 204 w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji)
adres: ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 12 ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia w wysokości 80.000,00 zł brutto.

6.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 12 Wykonawców.

7.

Wykonawcy wykluczeni
Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

8.

Oferty odrzucone
Odrzucono 0 ofert.

* - niepotrzebne skreślić

Magdalena Kolasa
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Wioletta Oleś
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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Najkorzystniejsza oferta
1. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego na
załączonym druku ZP-21 wybrano ofertę:
numer oferty 12
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM, Mirosław Hendel
adres
ul. Sandomierska 14a, Radom 26-611
Uzasadnienie wyboru
Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 i jest najkorzystniejszą w
rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z p. zm.). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w trybie art. 91 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień publicznych.
2. Najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej.

10.

Unieważnienie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zostało unieważnione
w dniu ...... - ... - ... , tj. przed upływem terminu składania ofert/po upływie terminu składania
ofert*.
Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................

11.

Protesty i odwołania
W trakcie postępowania:
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)*
przystąpiono/nie przystąpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwołanie(a)
przystąpiono/nie przystąpiono* do odwołania(ń)
uchylono/nie uchylono zakazu zawarcia umowy*
wydano/nie wydano rozstrzygnięcie(a)*
Informacje dotyczące powyższych środków ochrony prawnej oraz rozstrzygnięć zawarte są na
załączonym druku ZP-22.

* - niepotrzebne skreślić

Magdalena Kolasa
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Wioletta Oleś
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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Skarga do sądu
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej/na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące
postępowanie w sprawie* nie została wniesiona/została wniesiona* skarga przez
..................................................................................................................................................

13.

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy
ramowej*
Umowa w sprawie zamówienia publicznego /umowa ramowa* została zawarta w dniu .....-…...…….. z ..............................................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

Magdalena Kolasa
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Wioletta Oleś
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

