Olsztyn , dnia 20 września 2021 r
POWIArOWA Stl!?&A DROGOWA
w OLSZTYN! ~
ul. Cementow0 3. 10-1\29 Olsztyn
tel. osą S35 GS 30. fax 00-1 ;Js U.: ,;:J
(pieczęć zamawiającego)

o wartości
1.

Protokół z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
dla zamówień
równej lub powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 8 OOO
nieprzekraczającej kwoty 130 OOO złotych netto
W celu zamówienia pn.„:

zł

netto i

„ Zakup oznakowania pionowego, obejm i słupków do znaków drogowych".
które jest dostawą /usługą/ robotą budowlaną *, przeprowadzono rozeznanie cenowe (ze
względu na wartość zamówienia, zgodnie z zapisami a11. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się).
Wartość

szacunkowa zamówienia w

zł

wynosi: . ... .. 20 948,20 .... zł netto.

Dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 OOO złotych netto
w dniu 20 września 2021r. dokonano rozpoznania cenowego wśród Wykonawców
świadczących dostawy /u sługi/roboty budowłane* ,będące przedmiotem niniejszego
zamówienia, zgodnie z obowiązującym w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie
regulaminem udzielania zamówi eń publicznych i sporządzono notatkę służbową w tym
zakresie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Firma TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. - cena: 25628,99 zł brutto
Firma Giera Znaki Drogowe Sp. J. - cena : 27458,52 zł brutto
Firma WIMED Sp. z o.o. Sp. k. - cena 22978,86 zł brutto
Firma CZMUDA Group Sp. z o .o . - cena 28279,57 zł brutto
Firma RAWBUD Rawicz Sp. z o.o. - cena 29783, 88 zł brutto
Firma ERP LAST Sp. z o.o. - cena 27002,19 zł brutto

3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty była cena - 100%.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła

finna:

WIMED Sp. z o.o . Sp.k., 33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48

na kwotę 2 978,86 zł brutto.
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