PROTOKÓŁ
otwarcia ofert
spisany w dniu 28.10.2019 r.
z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi pn: „Ochrona
nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa OT KOWR
Szczecin znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego” - postepowanie
umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.38.2019
1. Komisja przetargowa powołana została Zarządzeniem nr 503/2019 Dyrektora OT KOWR w Szczecinie
z dnia 18.10.2019 r.
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie art. 138o ustawy pzp zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kowr.gov.pl/
3. W publicznym otwarciu ofert wzięły udział osoby – wg załączonej listy obecności.
4. Przewodniczący Komisji przedstawił poszczególnych członków Komisji.
5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych
zadań częściowych wynosi brutto:
Zadanie częściowe A – 13.776,00 zł
Zadanie częściowe B – 13.776,00 zł
6. Do godziny 10:00 dnia 28.10.2019 r. wpłynęła 1 oferta.
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” oraz „karę umowną”. Informacje te odnotowane zostały w załączniku nr 1 do
protokołu.
8. Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowanie złożyły 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 2019 r. poz. 1843) na druku ZP-1.
9. Na tym protokół zakończono, odczytano zebranym i podpisano przez członków komisji przetargowej.

Zatwierdzam
p.o. Dyrektor
Agnieszka Śpiewak
Załącznik Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert
zadanie częściowe A
Zbiorcze zestawienie ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto – waga 80%

„Kara umowna” – waga
20%

Data i godzina złożenia
ofert

BRAK OFERT
zadanie częściowe B
Zbiorcze zestawienie ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto – waga 80%

„Kara umowna” – waga
20%

Data i godzina złożenia
ofert

1

Przedsiębiorstwo Usługowe EDMAR –
SECURITY Grzegorz Tissler ul.
Mostowa 14, 80-778 Gdańsk

7.872,00 ZŁ

20%

28.10.2019 r. godz. 8:25

