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Protokół z postępowania o zamówienie publiczne  

w trybie rozeznania rynku 

 

Nazwa zamówienia Wycinka drzew przy drogach powiatowych wraz z wykupem pozyskanego 

drewna przez Wykonawcę 

 

1. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona został na kwotę 42 560 zł, co stanowi 

równowartość 9 870,82 euro, ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonał/a: 

Sebastian Kannenberg 

2. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie BIP w dniu 01.03.2018r. 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:  

 

Lp Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu oferty 

1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS, Sp. j.  

ul. Grunwaldzka 66, 87-100 Toruń 

07.03.2018r 

2 PW TAXUS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1315A, 

80-958 Gdańsk 

07.03.2018r 

3 DrógTech Stanisław Kaczmarski, 87-140 Chełmża, 

Grzegorz 38 

07.03.2018r 

 

4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile 

takie warunki były stawiane. 

Nr 

oferty 

Warunek: posiadanie 

kwalifikacji/ uprawnień 

Warunek: posiadanie doświadczenia 

oraz sprzętu 
 Spełnia/nie spełnia * Spełnia/nie spełnia * 

1 Spełnia (brak załączonych uprawnień) Spełnia  

2 Spełnia (brak załączonych uprawnień) Spełnia 

3 Spełnia Spełnia 

*niewłaściwe skreślić 

5. Informacja stopniu spełnienia przez poszczególne oferty każdego z kryteriów wyboru. 

Nr 

oferty 

Kryterium wyboru 

Cena (brutto) 

zgodnie z ofertą 

Stopień 

spełnienia 

(waga, ilość 

punktów) 

Zadanie nr 1 

1 23 803,20 zł 68,42 pkt. 

2 98 280 zł 16,57 pkt. 

3. 16 286,40 zł 100 pkt. 

Zadanie nr 2 

1 4 924,80 zł 68,42 pkt. 

2 27 000 zł 12,48 pkt. 

3 3 369,60 zł 100 pkt. 

Zadanie nr 3 

1 1 436,40 zł 68,42 pkt. 

2 23 760 zł 4,15 pkt. 
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3. 982,80 zł 100 pkt. 

Zadanie nr 4 

1 2 052,00 zł 68,42 pkt. 

2 16 200 zł 8,67 pkt. 

3 1 404,00 zł 100 pkt. 

Zadanie nr 5 

1 2 462,40 zł 68,42 pkt. 

2 10 692 zł 19,70 pkt. 

3. 2 106,00 zł 100 pkt. 

Zadanie nr 6 

1 13 953,60 zł 68,42 pkt. 

2 66 960 zł 14,58 pkt. 

3 9 547,20 zł 100 pkt. 

Zadanie nr 7 

1 5 950,80 zł 68,42 pkt. 

2 25 920 zł 15,71 pkt. 

3 4 071,60 zł 100 pkt. 

6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: DrógTech Stanisław 

Kaczmarski, 87-140 Chełmża, Grzegorz 38 (dla zadania 1-7) 
                         nazwa i siedziba wykonawcy 

 

7. Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą wartość wykonania 

zamówienia oraz oświadczył, iż posiada doświadczenie, dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca posiada 

doświadczenie we współpracy z Zamawiającym 

8. W ocenie ofert uczestniczyli: 

− Sebastian Kannenberg (spec. ds. plan. i zam. Publ.) (imię, nazwisko, funkcja) 

− Katarzyna Wojtiuk  (imię, nazwisko, funkcja) 

− ……………………… (imię, nazwisko, funkcja) 

 

Dokumentację sporządził:                                                     …………………………………… 

podpis osoby przygotowującej postępowanie 

 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych 

z żadnym z podmiotów, które złożyły oferty na  (nazwa zamówienia), to jest: 

1) nie jestem małżonkiem, krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia włącznie 

żadnego z podmiotów, które złożyły oferty lub osób uprawnionych do 

reprezentacji tych podmiotów wskazanych w ofertach, 

2)  w ciągu roku od dnia udziału w ocenie ofert nie pozostawałem/łam w stosunku 

pracy ani nie wykonywałem/łam odpłatnie jakichkolwiek prac na rzecz żadnego z 

oferentów.  

……………………………..                                                ……………………………….. 
          Miejscowość                                                                                             data i podpis  

 

 


