
         ZUK/03-4.8.WZp/01/2016         Węgliniec, 09.02.2016r. 

          ( nr postępowania )                             

 

PROTOKÓŁ 

z  wyboru Oferenta na zadanie pn. 

„Wykonanie wyceny wartości księgowej środka trwałego Stacji Uzdatniania Wody w 

Ruszowie z uwzględnieniem inwestycji „Modernizacji SUW w Ruszowie w 2015r. 

” 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy) 

1. Pełna nazwa Zamawiającego 
 

Zakład Usług Komunalnych, ul. Partyzantów 8   59-940 Węgliniec 

Pracownik merytoryczny Sylwia Lichnerowicz 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: (zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonego w 

zaproszeniu) 
(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy; przy zamówieniach na 

dostawy określa się rodzaj dostawy podając Polska Norma oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, 

innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi określa się rodzaj usług oraz ich zakres) 

 

Wykonanie wyceny wartości księgowej środka trwałego Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie z 

uwzględnieniem inwestycji „Modernizacji SUW w Ruszowie wykonanej w 2015r.  

         

3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 8 000,00 zł netto, co daje 

równowartość  1 893,53 euro netto. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonał/a  Sylwia Lichnerowicz w dniu 20.01.2016r. na 

podstawie:    

– Rozeznania telefonicznego  

      4.Wykaz Wykonawców,  którzy  złożyli oferty na  wykonanie usługi: 

 

Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Ilość pkt. 

1 Biuro Wyceny Nieruchomości i 

Obsługi Budownictwa „CENROM” 

Robert Michalski 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Sienkiewicza 7/22 

20pkt.  

 

2 
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.  41-500 Chorzów 

Ul. Kościuszki 31 

6,83pkt. 

 

5. Opis kryteriów: 

Nr kryterium Opis kryterium Znaczenia w % 

1 cena 80% -16pkt 

2 termin 20%-4pkt 

       

     6. Wskazanie wybranej oferty: 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, gdyż  zaproponowała 

najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w postępowaniu 

Nazwa siedziby:  Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa „CENROM” Robert 

Michalski 
Siedziba firmy: 41-300 Dąbrowa Górnicza  ul. Sienkiewicza 7/2 



 

7. W wyborze oferty uczestniczyli: 
 

Krzysztof Polewski, Sylwia Lichnerowicz 

 

8. Protokół  sporządziła: Sylwia Lichnerowicz 

 

 

……............................................................ 
                                                                                              ( podpis osoby sporządzającej protokół) 

 

 

10. Protokół o udziale zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził 

w dniu 09.02.2016r. 
               

 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                        (podpis kierownika zamawiającego) 


