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PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

W TRYBIE ANALIZY RYNKU 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 
 (nazwa zamawiającego) 

 

Nazwa zamówienia Dostawa i montaż progów zwalniających (4-elementowych) wraz z 

oznakowaniem pionowym na drogach powiatowych w m. Szembekowo, Dziemiony, Lubicz 

Górny 

1. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na kwotę 26.000 zł., co stanowi 

równowartość 6.030,10 euro, ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonał/a: 

Sebastian Kannenberg 

2. Zapytanie ofertowe upubliczniono w  BIP w dniu 27.08.2018r. 

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

Nr 

oferty 

Nazwa 

wykonawcy 

Adres 

wykonawcy 

Kryteria oceny 

Data wpływu 

oferty Cena
1
 

Kryterium 

pozacenowe, 

jeżeli ma 

zastosowanie 

1 

CRABBY 

Bartosz 

Kolasiński 

73-110 

Stargard, ul. 

Czarnieckiego 

14/3 

38.130,00 

zł 
 31.08.2018r. 

2 

SZMIGIEL 

Znaki, 

Przemysław 

Szmigiel 

Ul. Wapienna 

6/8, 87-100 

Toruń 

21.580,53 

zł 
 03.09.2018r. 

3 
Tioman Sp. z 

o.o. sp. k.,  

Ostaszewo 57E, 

87-148 

Łysomice 

21.525,00 

zł 
 03.09.2018r. 

 

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

takie warunki były stawiane).  

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia. 

Nr oferty 

Określenie warunku  

 

 Warunek:  Doświadczenie 

1  spełnia – oświadczenie w formularzu 

2  spełnia – oświadczenie w formularzu 

3  spełnia – oświadczenie w formularzu 

 

                                                 
1
 tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 

towar lub usługę  
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5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnianie danego kryterium. 

Nr 

oferty 

Kryterium 

wyboru cena 

Stopień 

spełnienia 

(waga, ilość 

punktów) 

Kryterium 

wyboru ….. 

Stopień 

spełnienia 

(waga, ilość 

punktów) 

RAZEM 

(waga, ilość 

punktów)  

1 38.130,00 zł 56,45 pkt.   56,45 pkt. 

2 21.580,53 zł 99,74 pkt.   99,74 pkt. 

3 21.525,00 zł 100 pkt.   100 pkt. 

6. Informacja o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich*  

7. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: * 

            Tioman Sp. z o.o. sp. k., 

8. Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wykonawca zaproponował najniższą wartość wykonania zamówienia oraz oświadczył, 

iż posiada doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jak również zadeklarował wykonanie przedmiotu w terminie 

najkrótszym zaproponowanym przez Zamawiającego, a zapisanym w ogłoszeniu. 

Wykonawca posiada doświadczenie we współpracy z Zamawiającym.  

9. Informacja o unieważnieniu postępowania * 

10. W ocenie ofert uczestniczyli: 

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

(podpis) 

 ……………………… (imię, nazwisko, funkcja) …………………….. (podpis) 

 ……………………… (imię, nazwisko, funkcja) …………………….. (podpis) 

 

11. Załączniki do protokołu: 

 potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, 

 złożone oferty, 

 ………….. 

 

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

data i podpis osoby przygotowującej postępowanie 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

Zatwierdzam: …………………………………. 

                          podpis kierownika zamawiającego 
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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 Dostawa i montaż progów zwalniających (4-

elementowych) wraz z oznakowaniem pionowym na drogach powiatowych w m. 

Szembekowo, Dziemiony, Lubicz Górny (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  

 

 

 

 

 

 


