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Lwówek dn. 2019-12-23

Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), który
mówi, że ustawy nie stosuje się dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. W celu realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w projekcie pn.:
„Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w
miejscowości Konin, gmina Lwówek” (w skrócie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Koninie, gmina Lwówek”)
Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.2. „Gospodarka odpadami” Poddziałania 4.2.1. „Tworzenie
kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, które jest dostawą / usługą / robotą budowlaną/*przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia.
2. Wartość szacunkową zamówienia ustalił Zbigniew Jaworowicz na dzień 13.12.2019r. w oparciu o koszty przewidziane w przygotowanym
wniosek o dofinansowanie projektu, obejmujące rok 2020 oraz 2021 (przewidywany czas realizacji projektu – zgodnie z wydanymi
Decyzjami Marszałka Województwa), wartość zamówienia brutto wynosi: 24 000,01 złotych tj. netto 19 512,20 złotych : 4,3117 euro =
4 525,41 euro
(wyliczenie wartości zamówienia w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477),
3. Kod CPV: przedmiot główny; 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
przedmioty dodatkowe: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego; 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
4. Dla rozpoznania cenowego i możliwości wykonania usług nadzoru inwestorskiego w przedmiotowym zamówieniu w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, upubliczniono zaproszenie do złożenia oferty na stronach
internetowych zamawiającego pod adresem e-mail: bip.lwowek.com.pl w dniu 13.12.2019r., w zaproszeniu dopuszczono możliwość
złożenia oferty drogą elektroniczną.
5. W odpowiedzi na zaproszenie, w wyznaczonym terminie tj. dnia 23.12.2019r. do godz. 10:00 zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną
osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku (w załączeniu dokumentacji).
Lp.
1.

Nazwa zaproszonego Wykonawcy
nazwa Wykonawcy składającego ofertę
Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór nad
robotami budowlanymi Roman Trzybiński
Zębowo, ul. Kwiatowa 17, 64-310 Lwówek

Cena netto
w PLN
21 697,20

Cena brutto
w PLN
21 697,20

Uwagi
oferta wpłynęła w dniu 23.12.2019r. o godz. 9:40

6. Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający na podstawie złożonej oferty i przyjętemu w zaproszeniu kryterium wyboru tj.: najniższej ceny ryczałtowej za całe, kompletne
wykonanie zamówienia, dokonuje wyboru oferty Wykonawcy – Firmy Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór nad robotami budowlanymi
Roman Trzybiński z Zębowa do realizacji zamówienia, który złożył jedyną ofertę uznaną za najkorzystniejszą.

/-/ Zbigniew Jaworowicz
……………………………..…………………..………………………………..
podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
23.12.2019r.
/-/ Piotr Długosz
……………………………………………………….………………………..
data i podpis Kierownika zamawiającego
(*) niepotrzebne
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