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Nr sprawy: CPK.DOA.261.24.2022 

 

 

Protokół 
z sesji otwarcia ofert w dniu 20.05.2022 r. o godz. 13:15 w Centrum Promocji Kultury          

w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego o wartości poniżej 130.000 zł. 

 

Podstawa prawna prowadzenia postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego o wartości poniżej 130.000 PLN, do którego nie mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku. 

Przedmiot postępowania: 

Wykonywanie w 2022 roku przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń oraz instalacji 

wentylacyjnych znajdujących się w obiekcie Terminal Kultury Gocław filii CePeK (ul. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa). 

 

Przewodniczący komisji rozpoczął sesję od podania kwoty brutto, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50.000,00 złotych. 

 

Obecni członkowie Komisji w sesji otwarcia ofert: 

 
1)  Przewodniczący – Pan Szymon Tokarczyk  

2)  Sekretarz – Pan Łukasz Gniadek  

3)  Członek – Pan Paweł Dawidowicz 

 

Komisja stwierdziła, że wpłynęły 4 oferty przed upływem terminu określonego w zaproszeniu 

do składania ofert:  

 
Oferta 

nr 

NAZWA WYKONAWCY CENA BRUTTO W ZŁOTYCH 

1 Eko-Sanit Sp. z o. o. Sp. k 

ul. Piaskowa 23,  

20-413 Lublin 

 

30.504,00 

2 B&B TECHNIC Łukasz Bazyl 

ul. Koński Jar 10/9,  

02-785 Warszawa 

 

32.900,04 

3 EUR-ECCO Sp. z o.o. 

ul. Ratuszowa 11,  

03-450 Warszawa 

 

100.638,60 

4 PZN Sp. z o.o. 

ul. Niekłańska 35,  

03-924 Warszawa 

 

37.392,00 

 

 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 1 w związku z niespełnieniem warunków 

formalnych, przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu oraz zgodnie z treścią 

Zaproszenia do złożenia oferty (dz. X, pkt. 9.) oraz Ogłoszenia o zamówieniu (SEKCJA III: 

PROCEDURA, pkt. e.) – dostarczona przesyłka nie została prawidłowo złożona, tj. nie 

została złożona w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie. Oferta złożona została tylko       

w kopercie przewozowej firmy kurierskiej, w wyniku czego doszło do niecelowego 

zapoznania się z ofertą przed komisyjnym otwarciem ofert.    
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Na tym protokół zakończono i podpisano - obecni członkowie komisji: 
 
 

1. Dokument podpisany przez Szymon Tokarczyk Data: 20-05-2022 

2. Dokument podpisany przez  Łukasz Gniadek Data 20-05-2022 

3. Dokument podpisany przez Paweł Dawidowicz Data 20-05-2022 

   


