
Załącznik nr 2a 

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro” 

 

 

Protokół 

z postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 

Dotyczy zamówień o wartości od 1 501 do 15 000 euro 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

     Usługa sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie.  

2. Uzasadnienie celowości usługi: 

Inspektorat wymaga co tygodniowej dokładności wyczyszczenia całego wnętrza budynku 

wraz z klatką schodową i piwnicą, gdzie znajduję się Archiwum oraz dopilnowanie 

czystości i koszenie trawników jak również zbieranie liści, grabienie i zmiatanie terenu 

wokół Inspektoratu . 

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o średni kurs złotego 

w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

 

     Wartość w euro 46,385 wartość w zł  200,00 na tydzień 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 28.01.2019  

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie (należy zaznaczyć właściwą 

podstawę)*: 

2.1 cen rynkowych usługi sprzątania i wyliczenia średniej ceny rynkowej, 

2.2 analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, 

2.3 odniesienia do cen dostawy/usługi poprzednio realizowanej z uwzględnieniem 

prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

2.4 pierwszej dostawy/usługi 

2.5 kosztorysu inwestorskiego 

2.6 inne ………………………………………………………………………………………………. 

 

Z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia w bieżącym roku budżetowym nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, postępowanie nie podlega 

przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 

 

4. Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał: 

Marta Hertmanowska 

 [dane pracownika] 



 

 

5. Sposób upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego: 

5.1 Strona internetowa Zamawiającego.  
W celu zachowania zasady konkurencyjności zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 
05.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego. W dokumentacji związanej z 
niniejszym zapytaniem znajduje się oryginał zapytania ofertowego.  

 

6. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr AF.261.1.2019 wpłynęło 7 ofert. 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: 

6.1 AUTO-PERFEKT Blacharstwo, Lakiernictwo, Konserwacja Wiesław Łuczak, 

Czarkowo 2B, 64-000 Kościan 

      6.2 DSC Group Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań 

      6.3 Clean&Fresh Wojciech Rochowiak, Os. Orła Białego 20, 61-251 Poznań 

      6.4 SKAREM Stalowa Wola 

      6.5 P.H.U.,,CLEANEX” Waldemar Rogodziński, ul. Poznańska 74/106, 62-510 Konin 

      6.6 KRCLEANING Katarzyna Rakowska, ul. Poznańska 42, 62-095 Murowana Goślina 

      6.7 Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, 

            ul. Bernardyńska 6, 64-00 Koscian 

 
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:  

7.1 6.1. AUTO-PERFEKT Blacharstwo, Lakiernictwo, Konserwacja Wiesław Łuczak, 

Czarkowo 2B, 64-000 Kościan 

8. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania 

informacje: 

Wykonawca AUTO-PERFEKT Blacharstwo, Lakiernictwo, Konserwacja Wiesław Łuczak, jest  

 najbardziej wiarygodną firmą, która  spełnia nasze oczekiwania co do wykonywanej pracy 

ponadto złożyła najtańszą ofertę na usługę sprzątania. 

 

 

Dokumentację sporządził: 

                                                 Marta Hertmanowska 

 [dane pracownika] 

 

.............................................................. 

[podpis osoby sporządzającej dokumentację] 

 

Miejsce publikacji: 

1. strona internetowa: www.piwkoscian.pl 
2. a/a. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


