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 Nr sprawy 2/2019/ZPM 
  

P R O T O K Ó Ł 
 
 

z przeprowadzonego rozeznania cenowego rynku 
          zamówienia o wartości od 1 000 euro do 14 000 euro *  

                                 zamówienia o wartości od 14 001 euro do 20 000 euro* 
                                 zamówienia o wartości od 20 001 euro do 30 000 euro* 
 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe powtórzone - ,, Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach – dokumentacja na wykonanie 
studni S1a i S2a ” 
 

2. W dniu zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez rozesłanie: 
pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faksu* / dostarczenie 
osobiste formularza zapytania ofertowego*. 
 

3. W dniu 16.01.2019 roku zamieszczono treść zapytania ofertowego wraz                                  
z formularzem oferty na stronie internetowej Zamawiającego z terminem składania 
ofert do 25.01.2019 roku do godz. 10.00. W związku z licznymi zapytaniami                        
w dniu 24.01.2019 roku zamieszczono informację  oraz zmieniono opis przedmiotu 
zapytania. Z uwagi na powyższe zmiany wydłużono termin do dnia 08.02.2019 
roku do godz.10.00  

     Jednakże w dniu 24.01.2019 roku wpłynęły dwie oferty niezgodne z nowym opisem  
     zapytania tj. oferty  
- .Eko Projects Sp. z o.o. ul. Parkowa, 51-616 Wrocław 

- ARCADIS Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie142B,02-305 Warszawa  

   O czym w/w firmy zostały poinformowane e-mailem w dniu 30.01.2019 roku                      

   W  dniu 30.01.2019 roku  zamieszczono na stronie -  Poprawione zapytanie   

   ofertowe z dnia 16.01.2019 roku na zadanie ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody       

   w Rzędzianowicach – opracowanie dokumentacji wykonanie dwóch studni S1a i                     

   S2a ”z terminem składania ofert do 08.02.2019 roku do godz.10.00 

 
4. W terminie do dnia  08 lutego 2019 roku do godz.10.00 przedstawiono poniższe 

oferty: 
 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto  Uwagi  

1 2 3 5 6 
 

1  
 
 

 
Zakład Wierceń Studziennych Jerzy 

Wilman 

 
ul. Chodkiewicza111, 

25-139 Kielce 

 
52 275,00  zł 

 
nie dotyczy 

 
2 

 
Przedsiębiorstwo Hydrologiczne 

HYDROGEOPOL Sp. z o.o.  

 
ul. Rzeszowska 

131,39-200 Dębica 

 
56 703,00  zł 

 
nie dotyczy 
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5. Po terminie tj. ……………….. roku o godz…………. przedstawiono poniższą 
ofertę,………………………………………………………   

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto  Uwagi  

1 2 3 5 6 

     

 
 

6.Inne kryteria (opis, waga): nie dotyczy 

Wybrano ofertę nr 1  - Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman ul. 
Chodkiewicza111, 25-139 Kielce 
7.Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Korzystna cena oferty 
 
 
 
Protokół sporządził: Andrzej Bieniek 
 
 
 
Załączniki: 

- Potwierdzenie zamieszczenia informacji na stronie UG  
 
                                                                              

                                                                                          Zatwierdzam do realizacji: 
                      

  Wójt Gminy Mielec 
  /-/ Józef Piątek 

   
 
Mielec, dnia: 18 luty 2019 r. 


