PROTOKÓŁ
spisany w dniu 18.07.2019 r.
z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Remont drogi gruntowej w m. Moryń Dwór II, znajdującej się na dz. Nr 907/11, obręb
Przyjezierze 2, gm. Moryń” – nr postepowania SZC.WOP.260.18.2019.
1. Komisja przetargowa powołana została Zarządzeniem nr 286/2019 Dyrektora KOWR OT Szczecin
z dnia 02.07.2019 r.
2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
stronie internetowej KOWR www.bip.kowr.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:
68.943,31 zł.
4. W publicznym otwarciu ofert wzięły udział osoby - wg załączonej listy obecności.
5. Do godziny 10.00 dnia 18.07.2019 r. wpłynęło ogółem 1 oferta.
6. Przewodniczący Komisji przedstawił poszczególnych członków komisji.
7. Komisja sprawdziła nienaruszalność kopert i opakowań zewnętrznych każdej z ofert. Stwierdziła,
że oferty zostały złożone w terminie, a następnie dokonała ich otwarcia. Przewodniczący Komisji
odczytał zebranym: nazwę i adres oferentów, których oferta była otwierana, kryteria oceny ofert
tj. cenę brutto oferty, termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji. Informacje
te odnotowane zostały w załączniku nr 1 do protokołu.
8. Członkowie Komisji złożyli oświadczenie o nie wyłączeniu z udziału w postępowaniu, stosownie do
art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) na druku ZP-1.
9. Na tym protokół zakończono, odczytano zebranym i podpisano przez członków komisji
przetargowej.
Zatwierdzono
p.o. Zastępca Dyrektora
Jarosław Staszak
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oznaczenie sprawy SZC.WOP.260.18.2019
Załącznik Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert
Zbiorcze zestawienie ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

1

Szczecińskie Centrum
Brukarskie sp. z o.o.
ul. Tulipanowa 47,
72-003 Dobra

Kryterium –
Kryterium - „Cena „Termin wykonania Kryterium – „Okres
Brutto” – waga
przedmiotu
gwarancji” – waga
60%
zamówienia” –
20%
waga 20%
167.499,00 zł

14 dni

Nie wskazano

Data i
godzina
złożenia
ofert
17.07.2019 r.
godz. 15:15
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