Referat Gospodarczy UMiG Lwówek
RG.271.00.13.2020.JK
Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000euro
w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), który
mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień konkursów, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

1. W celu wykonania zamówienia pn: Dostawa tłucznia betonowego w ilości ca 1700 ton (podana wielkość orientacyjna) z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku, przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia
zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro przyjętych Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 57/18 z dn. 10.12.2018r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
Nr 65/2019 z dnia 05.07.2019r.
2. Termin realizacji / wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2021 r.
3. Szacunkowa wartość zamówienia w złotych netto: na podstawie przyjętego zapotrzebowania w ilości ca 1700 ton (podana
wielkość orientacyjna) dostawy tłucznia betonowego na 2021 rok.
Wartość szacunkową zamówienia określam na kwotę netto 74 415,80 zł
Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2453); tj. 74 415,80zł netto : 4,2693zł = 17 430,44 euro
4. Dla rozpoznania cenowego i możliwości wykonania usług tj. dostawy tłucznia betonowego z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie dróg gminnych w przedmiotowym zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty poniżej
30 000 euro* netto w dniach od 17.12.2020r. do 23.12.2020r. zamieszczono na stronach internetowych zamawiającego
www.bip.iwowek.com.pl w zakładce zapytania ofertowe Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami dookreślającymi
szczegółowo przedmiot zamówienia dla potencjalnych wykonawców, zainteresowanych ewentualnym wykonaniem robót.
5. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, w wyznaczonym terminie tj. dnia 23.12.2020r. do wyznaczonej godz.
10:00 zamawiający otrzymał jedną ofertę (w załączeniu dokumentacji).
Lp.

1.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić )
uwagi

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Mariusz Jędrzejczak
ul. Kasztanowa 11
64-310 Lwówek

W wyborze wykonawcy przyjęto
najniższą cenę jednostkową 1 tony
kruszywa betonowego w zadaniu
wyszczególnionym jak wyżej

Oferowana cena
netto / brutto w
PLN
48,00/ 59,04zł

Uwagi

oferta wpłynęła w formie
pisemnej na adres
zamawiającego w dn.
23.12.2020r.

6. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokonał weryfikacji oferty pod kątem warunków jakie postawił w Zaproszeniu” stwierdzając iż złożona oferta
spełnia wymagane warunki, na podstawie przyjętego w „Zaproszeniu” kryterium wyboru oferty tj. najniższej ceny ryczałtowej
brutto za jednostkową dostawę 1 tony, wybierając do realizacji zamówienia ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Mariusz
Jędrzejczak, ul. Kasztanowa 11, 64 – 310 Lwówek.
/-/ wz Zbigniew Jaworowicz
..............................................................................
(podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam/* do realizacji
23 grudnia 2020 r. /-/ Piotr Długosz
…………………………………………….………………………...
(data i podpis kierownika zamawiającego)

1

