…………………………………………….
(pieczęć Zamawiającego)

Nr postępowania: Og.271.1.16.2015
PROTOKÓŁ NR 1
z posiedzenia Komisji Przetargowej
na okoliczność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację następującego
zadania:
„Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 260310-2015 z dnia 02.10.2015 r.
1. Skład Komisji Przetargowej:
1) Andrzej Ciborski – Przewodniczący Komisji
2) Hanna Stańska – członek Komisji
3) Agnieszka Dąbrowska – członek Komisji.
2. Data posiedzenia: 19.10.2015 r.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.10.2015 r. (czynności otwarcia ofert rozpoczęto o
godz. 9.30) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Rogowie, Rogowo 51, 87515 Rogowo, w pok. nr 5 - Sala konferencyjna, a więc w miejscu i terminie, o którym
poinformowano Wykonawców.
4. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
5. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował o kwocie, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
785.456,81 PLN brutto.
7. Przed otwarciem każdej z ofert sprawdzono i okazano obecnym na posiedzeniu stan
zabezpieczenia ofert.
8. Oferty otwierany były według daty wpływu do Zamawiającego.
9. Po otwarciu każdej z ofert Przewodniczący Komisji odczytał informacje wymagane
przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. podał nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10. Zestawienie złożonych ofert:
Oferta
(nazwy oraz adres Wykonawcy)
1. Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

Kryterium:
Cena ofertowa
(cena brutto)
[PLN]
767.940,76

Kryterium:
Okres
gwarancji
[miesiące]
36

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

Do 30
października
2015 r.

Płatność w
terminie nie
dłuższym niż
30 dni

11. Po dokonaniu otwarcia ofert i odczytania wymaganych informacji posiedzenie Komisji
Przetargowej zakończono.
Protokół spisał: Andrzej Ciborski – Przewodniczący Komisji
Rogowo, dnia 19.10.2015 r.

Zatwierdzam, dnia 19.10.2015 r.
Z-ca Wójta Gminy Rogowo
(-)
mgr Bogumiła Zarębska

