
Znak sprawy RG.7013.3.12.KW

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI
ROZPOZNANIE CENOWE

o wartości nie przekraczającej 14000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica , 37-562 Rokietnica 682,
osoba prowadząca: Wiesław Kość

tel.! fax. : 16622 13 91,

2. Przedmiot zamówienia: "Wyrównanie terenu na działkach przy kaplicy cmentarnej w
miejscowości Rokietnica" .

która jest: dostawą / usługą / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozpoznanie cenowe-
(własne rozwiązanie organizacyj ne).

3. Wartość szacunkowa zamówienia w kwocie 21 460,00 zł. została ustalona w dniu
27.07.2012 na podstawie kursu: 4,0196 zł.! euro i wyniosła kwotę netto 5338,84 euro.

4. Dla rozpoznania cenowego powyżej kwoty 5000, a poniżej 14000 euro
w dniu 02.08.2012 zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych
Wykonawców poprzez: rozesłania, przekazanie, umieszczenie zaproszenia na stronie

internetowej Urzędu Gminy * formularza oferty
pisemnie / faksem, mailem, osobiście*/, który stanowi integralną część niniejszej
dokumentacji.

5. Wykaz firm: nie wysyłano zaproszeń

6. W terminie składania ofert t. j. do dnia 02.08.2012 godz. 11 30

przedstawiono poniższe oferty:

Lp Wykonawca Adres Cena oferty Uwagi
brutto

1 Zakład Usługowy TRANS-KOP 37-716 Orły 26309,70
Waldemar Kuźniar Zadąbrowie 43a

2 "TRANS-DRO-BUD" Marek 95-070 14760,00
Olesiak Aleksanderów

Łódzki, Sanie 25
3. S.c. "TRANSPEX" Maria Kucab, 376-500 Jarosław, 19 175,65

Kazimierz Kucab Szówsko ul. Kard.
Wyszyńskiego 37

8. Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych przez Zamawiającego
- wszyscy Oferenci spełnili wymogi.



9. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 - Wykonawca - "TRANS-DRO-BUD" Marek
Olesiak, 95-070 Aleksanderów Łódzki, Sanie 25

Za cenę brutto = 14760,00, zł.

10. Stwierdzono brak odpowiedzi na zaproszenie: tak, nie *Ina zaproszenie nie odpowiedział
żaden z Wykonawców/.

11. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub sprawa pilna:
- dokonać zakupu I zlecenie dostawy I w sklepie - nie dotyczy
- dokonać zlecenie wykonania usługi Wykonawcy: - nie dotyczy

................................................... z siedzibą: .
ponieważ Wykonawca ten

Rokietnica 07.08.2012 ... ~ ....

Podpis osoby prowadzącej postępowanie

ZATWIERDZAM

Rokietnica 07.08.2012


