
Opoczno, 10.10.2022 r. 

Znak sprawy: 98/2022 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

 z czynności postępowania  o udzielenie zamówienia  

o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto 

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy drogi dojazdowej w miejscowości Różanna dł. ok.350m, wykonywanej w trybie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie drogi w ramach specustawy 

równoległej do tej obecnie opracowywanej w m. Różanna”.      

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 30.09.2022 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: 07.10.2022 r. do godz. 11:00. 

3. Publicznego otwarcia ofert pracownicy Zamówień Publicznych dokonali w dniu 07.10.2022r., o 

godzinie 11.15 

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

tj. 68 000,00 zł brutto 

5. Na w/w zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. 

Nr 
Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena 

brutto 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

 

Okres gwarancji Warunki 

płatności 

1. 

Inwestycji 

Drogowych 

Krzysztof 

Murawski 

ul. Syski 11 B, 

26-341 Mniszków  

 

 129 500,00  zł 

 

 

 

 

15 miesięcy od 

dnia 

Wykonawca udziela 

gwarancji na 

wykonaną 

dokumentację 

projektowo – 

kosztorysową od dnia 

jej odbioru 

 

 

 

 

Zgodnie z 

zapisami 

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


2. 

Firma Usługowa 

Handlowa Anna 

Kucharska,  

ul. Wiązowa 4,  

26-300 Opoczno  

 

67 900,00 zł 

podpisania 

umowy. 

potwierdzonego 

bezusterkowym 

protokołem odbioru, 

do dnia upływu okresu 

rękojmi i gwarancji na 

roboty budowlane 

wykonane na 

podstawie 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowej. 

 

w 

zapytaniu 

ofertowym 

 

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem. 

Zamawiający proponuje wybór oferty nr 2 Wykonawcy: Firma Usługowo- Handlowa Anna 

Kucharska, ul. Wiązowa 4, 26-300 Opoczno, która uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. za 

cenę ofertową brutto 67 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 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. 

 

8. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 10.10. 2022 r. 

 

9. Protokół sporządziła: Emilia Rutowicz.  

 

 

 

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych: 

Beata Tworek  

Danuta Urbańczyk  

Edyta Brzeska  

Emilia Rutowicz  

Paulina Jędrasik              

 

 

 ZATWIERDZIŁ: 

 

Z up. Burmistrza Opoczna 

/…/ Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna 

 

 


