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Opoczno, 26.08. 2022 r. 

Znak sprawy: 79/2022 

 
PROTOKÓŁ 

 
 

 z czynności postępowania  o udzielenie zamówienia  
o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto 

 
 

Dotyczy postępowania pn.: „Zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych dla grupy 15 – osobowej w 
podziale na dwie części:  

Część I - Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla grupy 15 -  osobowej w region Podlasia oraz  
Część II – Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla grupy 15 – osobowej w region Kaszub” w ramach 
Projektu pn. „Opoczno 2.0 – Nowe otwarcie: Opoczno bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek 
przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców. 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie: Opoczno – bezpieczny 
ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu 
tożsamości lokalnej mieszkańców” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny.  

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 zostało wysłane drogą elektroniczną  (potwierdzeniem są wydruki ze skrzynki e-

mailowej) do  n/w Wykonawców: 

a) ART-E-FAKT AGATA RYCHCIK-SKIBIŃSKA  
Agata Rychcik-Skibiński  
Policzna 40 17- 250 Kleszczele 
 
b) „ZLOT” Andrzej Świątkowski 
Łomna, ul. Jana Kochanowskiego 186, 05-152 Czosnów 
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c) Kaszubski uniwersytet ludowy 
Wieżyca 1, 83-315 Szymbark 
 

2. Termin składania ofert: 25.08.2022 r. do godz. 11:00. 

3. Publicznego otwarcia ofert pracownicy Zamówień Publicznych dokonali w dniu 25.08.2022 r., o godzinie 11.15 

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

tj. 53 450,00 zł. brutto. 

5. Na w/w zapytanie ofertowe dla części I wpłynęła 1 oferta oraz dla  części II  wpłynęła 1 oferta. 

 

Nr 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena 
brutto 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy 
Wieżyca 1, 
83-315 Szymbark 
 

Część I - -------------- 
Część II – 18 450,00  zł 

od dnia 
podpisania 
umowy do 

31.10.2022r. 

Zgodnie z 
zapisami 

w zapytaniu 
ofertowym 

2. 

STOWARZYSZENIE 
KULTURALNE 
„POCZTÓWKA” 
Policzna 40  
17- 250 Kleszczele 
 

Cześć I – 35 000,00 zł 
Część II - -------------  

od dnia 
podpisania 
umowy do 

31.10.2022r. 

Zgodnie z 
zapisami 

w zapytaniu 
ofertowym 

 
 

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem. 

Wydział Zamówień Publicznych proponuje wybór: 

Dla części I  oferty nr 2 Wykonawcy STOWARZYSZENIE KULTURALNE „POCZTÓWKA” Policzna 40 17- 250 

Kleszczele, która uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. za cenę ofertową brutto 35 000,00 zł (słownie 

trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 ) jako oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 

Dla części II  oferty nr 1 Wykonawcy Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wieżyca 1,83-315 Szymbark, która 

uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. za cenę ofertową brutto 18 450,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ) jako oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 

7. Wybrany Wykonawca przedłożył komplet dokumentów w pełni potwierdzających wykonanie zamówienia w 
sposób prawidłowy i zgodny z zapytaniem ofertowym. 
 
 



  
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

Projekt Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości  o rozpoznawalnej marce i silnym 
poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców 

 

8. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 26.08. 2022 r. 
9. Protokół sporządziła: Emilia Rutowicz.  
 
Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych: 

Beata Tworek  

Emilia Rutowicz  

Paulina Jędrasik  

 

                     

 

ZATWIERDZIŁ: 
 

Z up. Burmistrza Opoczna 
/…/ Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna 
 


