
PROTOKÓŁ 

z przebiegu postępowania przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego                     

nr DPS.ZP.271.2017 z dnia 9 października 2017 r. dotyczącego „Wykonania 

remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Pomocy 

Społecznej  w Niedabylu- Gmina Stromiec”. Łączna wartość zamówienia zadania 

oszacowana została na kwotę poniżej 30 000 tysięcy euro w rozumieniu ustawy                  

z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 

oraz 2016 r. poz. 831) i na mocy art. 4 pkt. 8 zamówienie nie podlega przepisom tej 

Ustawy.  

 

„Wykonania remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu 

Pomocy Społecznej  w Niedabylu- Gmina Stromiec”. 

1) Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz –                           

w przypadku zmiany zapytania ofertowego- zmienionego zapytania 

ofertowego przez Beneficjenta; 

 

Zapytanie ofertowe nr DPS.ZP.271.2017 z dnia 9 października 2017 r. zostało 

umieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 

w dniu 09.10.2017 r. www.dpsniedabyl.pl 

 

2) Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze 

wskazaniem ceny, daty wpłynięcia poszczególnych ofert oraz podaniem tych 

danych z ofert , które stanowią odpowiedź na : 

 

1. POKRYCIA DACHOWE „DAR-MAR” Kot Dariusz 26-800 Białobrzegi ul. 

Bautscha 5.  - data wpływu: 23 października 2017 r. 

 

 cena netto:   47.713,00 zł.  

 cena brutto: 51.530,04 zł. 

 

2. ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH Zbigniew Kapis           

05-600 Grójec  ul. Polna 3a m. 45 - data wpływu: 23 października               

2017  r. 

 

 cena netto:   54.650,00 zł.  

 cena brutto: 59.022,00 zł. 

 

a. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność 
gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym 



Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności 
gospodarczej. 

 Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację 
przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania wiedzy                             
i doświadczenia zostanie za uznany, jeżeli Wykonawca wykaże 
się wykonaniem usług-w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert.  

 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
realizacji zamówienia. 

b. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena: 80% 

2. Okres gwarancyjny: 20% 

Kryterium CENA – 80% (1% =1 pkt) 

               Cena brutto najniższej oferty 

C = -------------------------------- x 80 

               Cena brutto badanej oferty  

Kryterium OKRES GWARANCYJNY (GW) – 20% (1% = 1 pkt)                     
Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty w następujący sposób: 

Okres gwarancji: 

1. 36 miesięcy - 0 pkt. ( minimalny okres gwarancji zgodnie z warunkami 
wymaganymi od wykonawców). 

2. 48 miesięcy - 10 pkt. 

3. 60 miesięcy - 20 pkt. ( maksymalna liczba punktów nawet przy udzieleniu 
gwarancji powyżej 60 miesięcy). 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę 

punktów P).  

P = C + GW 

3) Informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym 
postępowaniu: 

wszyscy oferenci spełnili warunki udziału we wskazanym postępowaniu. 



4) Informację o punktach przyznanych poszczególnym oferentom,                                 
z wyszczególnieniem punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

- POKRYCIA DACHOWE „DAR-MAR” Kot Dariusz 26-800 Białobrzegi                            

ul. Bautscha 5.  

 Cena                         - 80 pkt. 

 Okres gwarancyjny -   20 pkt. 

P = 80+20 = 100 pkt. 

 
        - ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH Zbigniew Kapis 05-600 Grójec 

ul. Polna 3a m. 45 

 

 Cena                       – 69,84 pkt. 

 Okres gwarancyjny –        0 pkt. 

 

P = 69,84+0 = 69,84 pkt. 

 

 

5) Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

 

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z pośród złożonych ofert. Jest to 

oferta przedstawiona przez oferenta:  

POKRYCIA DACHOWE „DAR-MAR” Kot Dariusz 26-800 Białobrzegi                            
ul. Bautscha 5.  
 

Oferent uzyskał maksymalną liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny 

ofert tj.  100 pkt. 

 

6) Wskazanie ofert odrzuconych  i powodów ich odrzucenia: 

 

 Brak ofert odrzuconych. 

 

Z wyżej wymienionym Wykonawcą  zostanie podpisana stosowna umowa. O terminie 

podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

Postępowanie zostało przeprowadzone w formie zapytania ofertowego                      

którego łączna wartość zamówienia zadania oszacowana została na kwotę poniżej 

30 000 tysięcy euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831) i na mocy 

art. 4 pkt. 8 zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.  

 



 

Niedabyl, dnia 25 października 2017 r.                      Zatwierdził Dyrektor DPS  

               w Niedabylu 

 

              Śliwa Arkadiusz 

 

 
 


