
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zieleniec, 27.04.2018 r. 

 

 

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

na „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu” 
 

prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

 

 

Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 11.04.2018 r. na www.sadowne.pl. 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 

17 495,50 zł brutto (14 223,98 zł netto).  

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.04.2018 r. do godz. 10
00

, złożono 

następujące oferty: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Data złożenia 

oferty 

Oferowana cena 

brutto 

1. 

METALKON 

Piotr Jabłonka 

Orzełek 27B 

07-140 Sadowne 

26.04.2018 r. 17 490,60 

 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczyli, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

W wyniku oceny ofert Wykonawcom przyznano punkty: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Punkty przyznane  

w kryterium cena 

brutto 

1. 

METALKON 

Piotr Jabłonka 

Orzełek 27B 

07-140 Sadowne 

100 

 

 

http://www.sadowne.pl/


Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 27 kwietnia 2018 r. analizy ofert w celu 

realizacji zamówienia na „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu” 

wyłoniono firmę: 

METALKON  

Piotr Jabłonka 

Orzełek 27B 

07-140 Sadowne 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu 

ofertowym. 

 

 

Na tym zakończono i podpisano: 

1. Tomasz Jechna   - ……………….…………………….. 

2. Ewa Figiel   - ………………….………………….. 

3. Stanisław Rostek  - …………………….……………….. 

 


