
Opole, dnia 27.10.2022 r. 
  
Dział Techniczny/Dział zamówień publicznych 
               Obiekt/Dział 
 
Nr sprawy: DZP.2310.14.2022 

 
 

PROTOKÓŁ 
 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto 

 
I. Przedmiot zamówienia publicznego (nazwa zamówienia):  
„Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie               
z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.” 
             
II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 
Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2021 r. poz. 305). Zamówienie do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto – ustawy z dnia 11.09.2019 r. 
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. 
 
III. Szacunkowa wartość zamówienia:  34 980,00 zł netto. 

 
IV.  Podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania: 
 
1. Nazwy i adresy Zleceniobiorców, do których skierowano zaproszenie do złożenia 

oferty:  
 

……………………………………………………………………………….. 
 
2. Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 

www.mosir.opole.pl/zamowienia_publiczne/ w dniu 06.10.2022 r. 

 
3. Dane dotyczące złożonych ofert: 
 
Na zapytanie odpowiedziało 4 Zleceniobiorców, którzy złożyli następującą ofertę *: 
 

Lp. Nazwa i adres Zleceniobiorcy 
Cena oferty brutto  

(PLN)  

Inne dane ofertowe – 
np. okres gwarancji, 

termin wykonania itp. 

1. 
Smart – Bud Marek Nowak, ul. Filipka 15,  
41- 811 Zabrze   

14 890,00 zł  - 

2. BSK Spółka z o.o., Podgórzyn 93, 88- 400 Żnin  21 900,00 zł  - 

3.  
DSW Projekt Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 14/36,  
41- 516 Chorzów 

41 450,00 zł  - 

4. 
Konter Inżynieria Krzysztof Kasprzyk, ul. Okulickiego 
17a/39, 42- 218 Częstochowa  

45 220,00 zł  - 

 
 
 
 
* Jeżeli zamówienia udzielono po negocjacjach z jednym Zleceniobiorcą, należy wpisać nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz zaoferowaną przez niego 

cenę. 
 



4. Informacje dotyczące przeprowadzonych negocjacji (data negocjacji, ustalenia): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   (jeśli przeprowadzono negocjacje) 
 
 
 
 
 
V. Wynik postępowania (wybór oferty): 
 
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wysłano do potencjalnych Zleceniobiorców/zamieszczono 
na stronie internetowej www.mosir.opole.pl/zamowienia_publiczne/ w dniu 06.10.2022 r. 
Do upływu terminu składania propozycji cenowych wpłynęły  4 oferty.  
Jedna oferta firmy: Smart – Bud Marek Nowak, ul. Filipka 15, 41- 811 Zabrze  została odrzucona  
z postępowania ze względu na rażąco niską cenę.  
Na podstawie przeprowadzenia oceny propozycji cenowych stwierdza się, że pozostałe propozycje 
cenowe spełniają określone przez Zleceniodawcę warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Najkorzystniejszą ofertę wg przyjętych kryteriów oceny ofert przedstawiła firma: BSK Spółka z o.o., 
Podgórzyn 93, 88- 400 Żnin na kwotę 21 900,00 zł brutto. 
 
 
 
 

                                                               27.10.2022 r. Aneta Szymańska  
Podpis osoby sporządzającej protokół:          …………………………………………………………………… 

      (data i podpis) 
 
 
 
 
 
 
                                               27.10.2022r.    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  
                                                                                              Marcin Sabat  
Zatwierdził:                         …………………………………………………………………… 

 (data i podpis Dyrektora MOSiR 
 bądź osoby upoważnionej) 


