Referat Gospodarczy UMiG Lwówek
Zbigniew Jaworowicz insp. ds. zam. Publicznych

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000euro

Znak sprawy: RG.271.00.05.2020.ZJ

Lwówek dn. 2020-07-22

Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) ustawy nie stosuje się

1. W celu udzielenie zamówienia w kategorii dostaw pn.: Dostawa – zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia.
Dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego minibusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Lwówek,
wg załącznika do zaproszenia do udziału w postępowaniu - specyfikacji technicznej zamówienia, opisie warunków technicznych samochodu
objętego przedmiotem zamówienia publicznego, przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia.
2. Wartość zamówienia ustalił Zbigniew Jaworowicz na dzień 2020-07-08r., w oparciu o przeprowadzone rozeznania cenowe z oferty
rynkowej wraz z zabudową przystosowującą samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, wartość zamówienia netto wynosi:
dla samochodu Opel Vivaro Ekstra Long cena ofertowa brutto 125 907,00 zł, netto 102 363,41 zł;
dla samochodu Ford Transit Custom MCA 2,0 New EcoBlue brutto 144 402,00 zł, netto 117 400,00 zł;
dla samochodu Renault Trafic Grand Pack Clim brutto 128 600,00 zł, netto 104 552,85 zł;
średnia cena samochodu netto = 102 363,41 zł + 117 400,00 zł + 104 552,85 zł = 324 316,26 : 3 = 108 105,42 zł : 4,2693 euro = 25 321,58
euro, wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 25 321,58 euro,
wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zam. publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
2453), kurs złotego w stosunku do euro przyjęty do przeliczeń wartości zamówienia przyjęto: 4,2693 zł/euro
3. Kod wspólnego słownika zamówień CPV: przedmiot główny - 34114400-3 minibusy
4. Dla rozpoznania cenowego i możliwości wykonania dostawy w przedmiotowym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto zamieszczono na stronach internetowych zamawiającego pod adresem
www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi – zapytania ofertowe „Zaproszenie do udziału w postępowaniu i złożenia oferty w
rozpoznaniu cenowym zwanym „Zaproszeniem” wraz z załącznikami, tj.: specyfikacją techniczna zamówienia, wzorem oferty cenowej o
wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro, projektem umowy.
5. W odpowiedzi na zaproszenie, w wyznaczonym terminie tj. dnia 2020-07-16r. do godz. 10:00 zamawiający otrzymał drogą elektroniczną,
dwie oferty (w załączeniu dokumentacji).
Lp.
1.

2

Nazwa zaproszonego Wykonawcy
nazwa Wykonawcy składającego ofertę
Auto Compol S.A. Koncesjoner Renault
Dział Sprzedaży Samochodów
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 61-863 Poznań
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Czeladzka 67
42-500 Będzin

Cena netto
w PLN
104 552,85

Cena brutto
w PLN
128 600,00

Uwagi

100 284,55

123 350,00

Oferta wpłynęła drogą elektroniczną

Oferta wpłynęła drogą elektroniczną

6. Uzasadnienie wyboru oferty: zamawiający w osobie insp ds. zamówień publicznych po przeprowadzonym rozeznaniu i złożonych
ofertach oraz analizie możliwości udzielenia zamówienia w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), proponuje udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę
mieszczącą się w wysokości środków zabezpieczonych na przedmiotowe zamówienie tj.: Firmie TANDEM Sp. z o.o., ul. Czeladzka 67
z Będzina (autoryzowana stacja obsługi).

/-/ Zbigniew Jaworowicz
……………………………..……………………………………………..
podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego
Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

(*) niepotrzebne

skreślić

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Piotr długosz
2020-07-22 …………………………………………………………..
data i podpis Kierownika zamawiającego

