
 znak postępowania A.AT.381.16.2019

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  pn.  Sukcesywne   dostarczanie   do  szkół
podstawowych  z terenu województwa lubelskiego, wskazanych  przez Zamawiającego 600 zestawów
narzędzi  do  wykonywania  ćwiczeń  (mata,  skakanka,  piłka   gimnastyczna)  w ramach   projektu
„Program  profilaktyki  nadwagi, otyłości  wśród  uczniów  klas  IV-VI szkół podstawowych z  terenu
Województwa  Lubelskiego”  współfinansowanego  ze  środków   Unii  Europejskiej  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego  na lata 2014-2020  Działanie 11.2
Usługi społeczne  i zdrowotne, umowa  nr 27/RPLU.11.02.00-06-0038/17-00 

Zamówienie podzielone jest na dwie części . Część I – 300 szt zestawów, Część  II– 300 szt zestawów

1. W dniu  03.12.2019r.  o  godzinie  09.15 w pokoju 14  sala  konferencyjna  budynku
Zarządu  PCZOL ul. Przemysłowa 4a, Opole Lubelskie  odbyło się posiedzenie Komisji
Przetargowej powołanej Zarządzeniem   A.AT 0116.(10)2019  Prezesa PCZOL z dnia 22
listopada 2019r. w składzie:
- Karolina Sokolińska - Przewodniczący Komisji
- Marta Sola - Członek Komisji
- Mirosław Ciszewski - Członek Komisji
- Anna Wąsowska -  Sekretarz Komisji

Przedmiotem  posiedzenia  było  otwarcie  ofert  złożonych  przez  Wykonawców
w terminie  od dnia ogłoszenia  o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych
(25.11.2019r.)  do  dnia  03.12.2019r.  do  godz.  09.00  uczestniczących  w  procesie
zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej
zamówienia  netto  31219,51  zł.  (brutto  38400,00  zł.),  zamieszczonego  na  stronie
internetowej  http://www.pczol.pl  a  także  na  portalu  UZP  jako  zamówienie  Nr
627491-N-2019.  

2. Komisja  Przetargowa  stwierdziła,  że  w  terminie  składania  ofert,  tj.  do  dnia
03.12.2019r. do godz. 09:00 wpłynęło dwie oferty.

3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców:

a. ………………………………………………………...
b. ………………………………………………………...

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Przewodniczący  Komisji  poinformował
zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę  netto
netto 31219,51 zł. (brutto 38400,00 zł.),

w tym:
 na CZEŚĆ I-   19200,00 brutto

              na CZEŚĆ II-   19200,00 brutto
5. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 09.15 w dniu 03.12.2019r. w pokoju nr 14 budynku

Zarządu  PCZOL,  położonego  przy  ul.  Przemysłowa  4a,  Opole  Lubelskie  (siedziba
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Zamawiającego)  w  obecności  Komisji  Przetargowej,  której  członkowie  złożyli
oświadczenia na drukach ZP-11.

6. Nienaruszalność  kopert  została  potwierdzona  w  obecności  przedstawicieli
Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał
następujące informacje:
- nazwę i adresy Wykonawców,
- cenę ofertową i pozostałe kryteria oceny ofert

7. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp. Nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

Wartość
oferty brutto

zł

Termin
dostawy 

Termin  płatności
faktury  i  realizacji
zamówienia  zgodny  
z SIWZ

1.
Fundacja
Inicjatyw
Akademickich

ul.  Relaksowa  9/95
20-819 Lublin

część  1
18900,00
część  2

18900,00
7 dni TAK

2.
P.H.U. ROJAX ul. Lubelska 50

35-233 Rzeszów
część 1

19309,77
część 2

20737,80
7 dni TAK

8. Wykonawcy uczestniczący w sesji  otwarcia ofert nie zgłosili  zastrzeżeń z przebiegu
posiedzenia.

9. Wybór  oferty  najkorzystniejszej  nastąpi  po  sprawdzeniu  kompletności  i  ważności
ofert.

10. Na tym protokół zakończono.

Podpisy komisji: Zatwierdził:
Prezes Zarządu - Gabriel Maj
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