Ostróda, dnia 12.10.2020 r.

Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR 8/2020
Zamówienie, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro, do którego – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – nie stosuje się przepisów tej
ustawy.

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „E-powiat –
cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”, dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
2. Wartość szacunkowa zamówienia, bez podatku od towarów i usług: 1 219,51 zł,
co stanowi 285,65 euro.
3.

Wymagane warunki realizacji zamówienia: termin realizacji: 10 dnia od dnia
podpisania umowy.

4. Nazwa i adres (siedziba) wybranego wykonawcy:
3R Agencja Reklamowo – Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
5.

Wartość zamówienia wynikająca z wybranej oferty: 1 107,00 złotych brutto.

6. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
W ramach postepowania o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty. Obie oferty mieściły
się w środkach finansowych jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację
zamówienia. Wybrano ofertę tańszą, która spełnia warunki.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 500,00
zł brutto. Wartość wybranej oferty wynosi 1 107,00 zł brutto.
7. Zestawienie ofert uzyskanych w wyniku dokonanego rozeznania rynku potencjalnych
wykonawców, przeprowadzonego w formie1: pisemnej/faks/drogą elektroniczną/poprzez
uzyskanie cen z powszechnie dostępnych cenników, folderów, katalogów, stron
internetowych/telefonicznie/poprzez opublikowanie sondażu cenowego na stronie
internetowej Zamawiającego

1

Zastosowaną formę zapytania ofertowego należy wskazać poprzez wykreślenie pozostałych form

1

Oferowana cena
w zł brutto
3

Termin
realizacji
4

1.

3R Agencja Reklamowo
– Marketingowa,
ul. Wilcza8,
56-120 Brzeg Dolny

1 107,00

10 dni

-

2.

Vis-Media S.c.,
Grzegorz Kamiński,
Iwona Kamińska
ul. Złota 7, 87-165
Wielka Nieszawka

1 351,77

10 dni

-

Lp.

Nazwa oferenta, adres

1

2

Sporządził:

………………………………
(podpis pracownika merytorycznego
lub kierownika komórki organizacyjnej)

Uwagi
5

Zatwierdził:

…………………………………
( Kierownik Zamawiającego)

2

