
Opoczno, 27.05. 2022 r. 

Znak sprawy: ZP.28/2022 

 

PROTOKÓŁ 

 

 z czynności postępowania  o udzielenie zamówienia  

o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto 

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 

budynku garażowego przy ul. Staromiejskiej 6 w Opocznie w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 wraz z PT”. 

W niniejszym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Pzp i nie przysługuje prawo 

wnoszenia odwołania 

Zamawiający: 

Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 

telefon: 44/ 78 60 100  

NIP: 7681717575      REGON: 590648379 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30 

wtorek: 7.30-16.30 

piątek: 7.30-14.30 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone w dniu 19.05 2022 roku na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.opoczno.pl w zakładce Przetargi/ Zamówienia publiczne / 

zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto / Zamówienia 2022 / 

2. Termin składania ofert: 26.05.2022 r. do godz. 11:00. 

3. Publicznego otwarcia ofert pracownicy Zamówień Publicznych dokonali w dniu 26.05.2022r., o 

godzinie 11.15 

4. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia  

tj. 8 000,00 zł.  

5. Na w/w zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta. 

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem. 

Nr Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena 

brutto 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1. 

JUMAT Biuro Projektowe 

Marek Trębarczyk 

ul. Lipowa 12,  

26-300 Opoczno 

24 600,00 zł 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.10.2022r. 

Zgodnie z 

zapisami 

w zapytaniu 

ofertowym 

 

 

http://www.bip.opoczno.pl/


7. Propozycja unieważnienia postępowania.  
 

Wydział Zamówień Publicznych proponuje unieważnienie postępowania, ponieważ cena oferty 

najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Zgodnie z §5 ust. 30 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie 

zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Wydział Zamówień 

Publicznych proponuje unieważnienie postępowania, zgodnie z w/w przesłanką prawną. 

 

8. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 27.05.2022 r. 

 

9. Protokół sporządziła: Emilia Rutowicz.  

 

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych: 

Danuta Urbańczyk  

Emilia Rutowicz  

Paulina Jędrasik  

 

                     

 

  Zatwierdził: 

Z up. Burmistrza Opoczna 

/... / Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna 


