
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Siechnicach 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 
Nr SISK Z.24.2020 z dnia 25 maja 2020 r. 

Rozdział I 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 20IO r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

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

Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku „Błękitna Laguna", 
prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego. 

12. Wartość szacunkowa zamówienia: 

Część A: 89.060,28 zł brutto, 68.576,42 zł netto co stanowi 16.425,88 euro 
Część B: 26.782,47 zł brutto, 20.622,50 zł netto co stanowi 4.939.64 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) 

Część zadania oferowana kwota 
Lp. Wykonawca brutto 

A B 
Fundacja Wodna Służba Ratownicza 

I ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, 95.000,00 25.000,00 
NIP 894-306-30-99 

CHALLENGER Sport&Nature Patryk Skowron 
2 ul. Orzechowa 26/7, 50-540 Wrocław, 22.356,00 

NIP 899-247-2194 

I 4. Rozpoznanie ofert: 
Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami dla poszczególnych części zamówienia wybrał następujących 
Wykonawców: 

Część A 
W rozpatrywanej części Zamawiający otrzymał I ofertę. Oferowana oferta nr I firmy Fundacja Wodna Służba 
Ratownicza na kwotę 95.000 zł brutto, nie mieści się w założonym budżecie jaki Zamawiający przewidział na 
finasowanie tego zadania, jednakże z uwagi na konieczność świadczenia usługi Zamawiający uznał, że zwiększy 
finasowanie tej części zadania ze środków rezerw. 

Część B 
W rozpatrywanej części Zamawiający otrzymał 2 oferty. Z pośród otrzymanych ofert najkorzystniejszą ofertę złożył 
Oferent nr 2 CHALLENGER Sport&Nature Patryk Skowron na kwotę 22.356 zł brutto. 

Na tym zakończono protokół. 

Siechnice, dnia I czerwca 2020 r. 
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