
Gromnik, dnia 22 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: GOPS.260.108.2020

PROTOKOL ZAMOWIENIAPUBLICZNEGO

ktorego wartoéc’ nie przekracza wyraionej w ziotych réwnowartos'ci kwoty 30 000 euro
dotyczqcego postopowania o udzielenie zaméwienia publicznego na transport gorqcych
posilkow na terenie Gminy Gromnik do szkol w ramach wieloletniego rzadowego
programu ,,Posi1ekw szkole i w domu” prowadzonegow trybie zapytania ofertowego.

Informacja o wyborze oferty

Informujq, 26 do upiywu terminu sk1adania ofert wpiynoly 3 oferty zioZone przez:

Oferta nr 1. z dnia 14.12.2020 1'.

Gminna Spéidzielnia' ,,Samopomoc Ch10pska” 33—180Gromnik, ul. Jana Pawla II 1

2 Gene; brutto: 118,65 21 221 jeden dzier’i uslugi.

Oferta nr 2. z dnia 15.12.2020 r.
DAMPOL Damian Bulanda Lipnica Wielka 468, 33—322Korzenna

z cenq brutto: 172,20 21 2a jeden dzier'l usiugi
Oferta nr 3. z dnia 18.12.2020 1'.

Marek Jakubas Firma Transportowo-Uslugowa ”EURO-BUS” Biadoliny Radlowskie 263,

32 - 828 Biadoliny Szlacheckie

z cena, brutto 400,00 21 za jeden dzier'i usiugi

Otwarcie ofert i rozstrzygniegcie procedury 0 udzielenie zaméwienia nastqpilo w dniu

21.12.2020 r. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiajqcy przy wyborze ofert mial

kierowaé sit; Gene} brutto (100%) i udzielié zaméwienia Wykonawcy, ktéry speh'lia wymogi

okreélone w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniZsza cent; brutto.

Po dokonaniu oceny ofert zloZonych w “postopowaniu 0 udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonym W trybie zapytania ofertowego na transport gochych posilkéw

na terenie Gminy Gromnik do szkéi w ramach wieloletniego rzqdowego programu

,,Posiiek w szkole i w domu” i na podstawie poro'wnania cenowego zioZonych ofert zostaia

wybrana oferta zloZona przez Gminna Spéldzielniq ,,Sam0pomoc Chlopska” 33-180

Gromnik, ul. Jana Pawla II 1.



Oferta WW. firmy jest ofertq najkorzystniejszq na podstawie kryterium oceny ofert

okreélonej w zapytaniu ofertowym na ww. zadanie, cena jednostkowa oferty brutto
— 100%

W wyborze oferty uczestniczyli: ZWW an rfild
. .

' ‘ '
, OérodkaKlerownlk GOPSAnna Lehrfeld ....... '.‘.".".‘?‘;’;‘,§f£$§1”§2§m............

Specjafisia prasy swam;

Specjalista pracy socjalnej Tadeusz Tyka ................Mai}. éfii/ .

Starszy pracownik socjalnyBoguslawa Kurpiel .............. gag?“ . .. ............


