
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Siechnicach 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 
Nr SISK Z.8.2020 z dnia 19 maja 2020 r. 

Rozdział 1 Rozdział I. 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). 

I 1. Przedmiot zamówienia: 
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia zapytanie o cenę 

"Zakup kontenerów socjalnych dla pracowników zewnętrznych Siechnickiej Inwestycyjnej 
Spółki Komunalnej sp. z .o.o." 

12. Wartość szacunkowa zamówienia: 

I 66.000,00 zł netto 
tj. 15.808,76euro, 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 Gwarancja 
Oferty złotych 23% brutto mies. 

złotych 
POLKON S.A. 

1. Ul. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław 98.270,80 22.602,28 120.873,08 12 
NIP 898-218-51-22 

I 4. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

W odpowiedzi na wystawione zapytanie i skierowane do potencjalnych Oferentów prośbę o doprecyzowanie 
oferowanych kontenerów otrzymano wyłącznie jedną ofertę od firmy POLKON S.A. 

Zamawiający z uwagi na znacząco wyższą kwotę od szacowanej wartości zamówienia ODSTĄPIŁ OD WYBORU 
Wykonawcy. 

Na tym zakończono obecnie protokół. 
Załączniki: 

I. Oferta, 

Siechnice, dnia 19 maja 2020 r. 
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