
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Siechnicach 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 
Nr SISK Z.25.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Rozdział 1. o wartości powyżej 5 OOO zł netto, nieprzekraczającego wyrażonej w złotych 
równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Rozdział 2 Rozdział 2. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z 2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

Rozdział 1 

I t. Przedmiot zamówienia: 
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia zapytanie o cenę: 

Dostawa wraz z montażem kontenera socjalnego 

2. Wartość szacunkowa zamówienia: 
72.000 zł netto 

tj. 17 245,92 euro, wg kursu 1 euro= 4,1749 zł, 
kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

I 3. Porównanie ofert: 
(oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe, kosztorysy ofertowe, oferty uzyskane drogą 
elektroniczną, informacje zebrane na podstawie własnego badania rynku ) 

Nr Nazwa i adres firmy Cena netto VAT Wartość Uwagi 
Oferty złotych 23% brutto 

złotych 
POLKON S.A. 

1. Ul. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław 73 270,80 16 852,28 90 123,08 --- 
NIP 898-218-51-22 

P.W. YAGIT Waldemar Siuchno 
2. U I. Elewatorska 2 7 A, 15-620 167 000,00 38410,00 205 410,00 Brak opisu i 

Białystok rysunków 
NIP 546-100-46-36 

F.P.H.U. MARKPOL A. Satoła 
3. 32- 741 Tarnawa 213 78 600,00 18 078,00 96 678,00 ---- 

NIP 868-162-65-3 I 

I 4. Rozpoznanie ofert: 

W ogłoszonym podstępowaniu Zamawiający otrzymał 3 oferty. Analiza przesłanych oferta wygląda 
następująco: 

Oferta nr 1 
Oferta firmy POLKON S.A. zawiera wszelkie niezbędne informację wymagane do oceny . Załączone 
rysunki i opisy w pełni przedstawiają oferowany przedmiot. 

Oferta nr 2 
Oferta firmy P.W. VAGIT Waldemar Siuchno nie zawiera poglądowego rysunku pokazującego układ 
proponowanego przedmiotu oraz w ofercie nie zawarto informacji o użytych materiałach i ich 



parametrach. W związku z tym Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie ocenić przedstawiony 
w przedmiot. Oferta została uznana za niekompletną. 

Oferta nr 3 
Oferta firmy F.P.H.U. MARKPOL A. Satoła zawiera rysunek poglądowy z zaznaczonym wyposażeniem 
oraz z elementarni instalacji sanitarnej i elektrycznej. Załączone rysunki i opisy pozwalają na ocenę 
przedstawionej oferty. 

Po zapoznaniu się z przesłanymi ofertami Zamawiający z uwagi na oferowaną najniższą kwotę wykonania 
zamówienia wybrał ofertę nr I firmy POLKON S.A. 

Oferowany przedmiot spełnia oczekiwania Zamawiającego, a oferowana cena jest najniższa. 

Na tym zakończono protokół. 

Sporządził i opracował protokół: 
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