Jabłonna,18.03.2016r.

PROTOKÓŁ

zamówienia, którego wartość nie przekrac7"" wyrażonej w
równowartości kwoty 30 000 curo
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2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Zegrzyńska 1 w
Jablonnie.
3. Zakres robót określają:
l) wzór umowy,
2) oraz szczególne wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
Przewiduje się wykonanie w m.in. następujących robót:
l) opracowanie ekspertyzy technicmej budynku o kubaturze 9 389 m3, spełniającej co najmniej
wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym;
2) opracowanie będące przedmiotem zamówienia, ma umożliwić właściwe przeprowadzenie
postępowania na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej na termomodernizację,
przebudowę i remont budynku, w trybie przetargu nieogranicwnego;
3) opracowanie ma zawierać wnioski dotyczące możliwości eksploatacji budynku (po dokonaniu
remontu) z uwzględnieniem działalności usługowej i mieszkalnej
4) pozostałe obowiązki wynikające z zapytania umowy, której projekt stanowi załącznik do zapytania.
4. Rozeznanie rynku:
Zapytanie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w dniu 03.03.2016r. W dniu
07.03.2016r. skierowano zaproszenie do złożenia oferty do trzech Wykonawców:
l) Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej, ul. Nowolipie 9/1 ], 00-150 Warszawa;
2) Inwesto Zenon Solczak, ul. Mikołaja Kopemika 9, Legionowo;
3) "Kota" Pracownia Konstrukcji Budowlany mgr inż. Krzysztof Szczepai\ski. ul. Kazury 2 02-795
Warsz.awa
5. Oferty otrzymano od -, za kwotę netlo/brutto-:
l) MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, 03-352 Warszawa, ul. Rembieli'lska 20/403; za kwotę netto
31 000,00 Ibrutto 38 130,00 zł
2) ,,Jufo.-Inż.-Media" Sp. z 0.0., 05-110 Jabłonna, ul. Sadowa 4/36 za kwotę netto 27 000,00/ brutto 33 210,00
zł

3) Inwesto Zenon Solczak ul. Kopernika 9,05-120 Legionowo; za kwotę netto 75 OOO,OOlbrutto 92 250,00 zł
4) TOOR Tomasz Orliński, ul. W. Małcużyńskiego 5 m 28, 02-793 Warszawa; za kwotę netto16 OOO,OO/brutto
19680,OOzł

6. Wybór oferty handlowej:
I) Wybrano ofertę handlową
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Oferta firmy TOOR Tomasz Orliński została odrzucona zgodnie z pkt. XIV ppkt. d Zapytania ofertowego.
2) Kryteria, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze oferty handlowej:
Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia został wybrany Wykonawca, który złożył ważną
ofertę·

3) Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji zamówienia został wybrany wykonawca, który nie
oferta nie zostala odrzucona.
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