
 
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT 

w postępowaniu o wartości zamówienia  
nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp 

 
w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie 

 

 
Opis przedmiotu zamówienia : zakup wraz z dostawą i wniesieniem mleka i jego 
przetworów do Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białej Podlaskiej. 
 
Szacunkowa wartość netto przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę:  
 

23 400,- zł. stanowiąca równowartość 5 538,59 euro*wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych 

 
Ustalenia wartości zamówienia dokonał pracownik Zamawiającego Iwona Juszczuk – 
intendent na podstawie*: 

a) cen rynkowych zamówienia (podać źródło informacji), 
b) analizy wydatków z poprzedniego roku lub poprzednich 12 miesięcy, 
c) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim analogicznym 

zamówieniu z uwzględnieniem wskaźnika inflacji/wskaźnika zmian cen, 
d) ofert wykonawców  

* należy wybrać właściwą podstawę 

 
W dniu 11 grudnia 2015 roku Zamawiający zaprosił 3 wykonawców do wzięcia udziału              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w zapytaniu 
ofertowym. 
 

       Zapytanie ofertowe skierowano do ( co najmniej 3 ) : 

1. PPHU „ PIGI ” B. i W. Rabczuk sp. jawna, Sidorska 2B , Biała Podlaska 

2.  „ Milo ” Centrum Produktów Świeżych, Aleja Jana Pawła II 194, Biała Podlaska 

3. PSS „ Społem”, Brzeska 16, Biała Podlaska. 
 

  Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18 grudnia 2015r. do godz.:  1300     
  złożono 2 oferty. 
      

 

 

 

 



 Zebrano informację od następujących wykonawców : 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

1. PPHU „ PIGI ” B. i W. Rabczuk 
Spółka jawna 
Sidorska 2B,  Biała Podlaska  

23 384,- 24 553,20  

2. PH „ MILO” Centrum Produktów 
Świeżych, Aleja Jana Pawła II 194 
Biała Podlaska 

23 547,- 24 718,10  

 
   W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2015 r. analizy ofert w celu    
   realizacji zamówienia na zakup wraz z dostawą  i wniesieniem mleka i jego przetworów  
   do przedszkola 

(dostawę/usługę/robotę budowlaną) 

    wybrano wykonawcę : 

    
    Nazwa i adres :  PPHU „ PIGI  ”, B. i W. Rabczuk Spółka jawna 
                                  Sidorska 2B, Biała Podlaska     
 
    NIP : 537 – 22-43-575 

     Cena : 23 384,- zł( netto ), 5 534,80 euro.  

 

     Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty : 

      Najniższa wartość zamówienia zgodna z przedstawioną oferentom Specyfikacją Istotnych   

      Warunków Zamówienia i formularzem cenowym. 

 

    Wskazanie źródła finansowania zamówienia 

     Dział 801   Rozdział 80104  § 4220 

 
W wyborze oferty uczestniczyli: *imię, nazwisko i podpis 

 

Agnieszka Jednas – nauczyciel  

Iwona Juszczuk – intendent  

Elżbieta Rydel – główny księgowy  

Katarzyna Piotrowska – samodzielny referent  

 

Biała Podlaska, dnia 18 grudnia 2015 roku. 

                                                                                          Agnieszka Jednas - nauczyciel 

___________________________________ 

(imię , nazwisko i podpis osoby 

występującej w tym postępowaniu                       

w  imieniu Zamawiającego) 



 

          
 

                Zatwierdzam  
                                                                                                  
 
                                                                                                                        Marzena  Leszczyńska 
                                                                                                                ____________________________      
                                                                                                                         (podpis i pieczęć dyrektora) 

 
Biała Podlaska, dnia 18 grudnia 2015r. 
 

 

Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

 

Uwaga :Do protokołu  należy dołączyć zapytania ofertowe i oferty wykonawców jako dokumenty 

potwierdzające zastosowanie właściwej procedury przy realizacji zamówienia o wartości  poniżej 

kwoty wymienionej w art. 4 p.8 ustawy Pzp. 

 

 


