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Olsztyn, dnia 07.11.2018 r.

PROTOKÓŁ

KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT

1. Tryb i nazwa przedmiot zamówienia:
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ..Zakup i dostawę chłodni 

kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olszty nie”.

2. Data i godzina otwarcia ofert:
07.11.2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 16, 10-404 Olsztyn

3. Komisja:
Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 19/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Olsztynie z dnia 05.11.2018 r. w składzie:

-  Dariusz Malewski - Przewodniczący Komisji

-  Justyna Czeszejko - Członek Komisji

-  Bogusława Dąbrowska - Sekretarz

4. Przebieg otwarcia ofert:

a) Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował obecnych o:

-  publikacji przetargu na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2018 r. 

Nr 642025-N-2018 oraz zamieszczeniu w siedzibie i na stronie internetowej 

Zamawiającego \vww. bip.olsztvn.niw.eov.pl:

-  składzie Komisji przetargowej;

-  kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej brutto 158 800,00 zł;

b) Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.30 w dniu 07.11.2018 r. siedzibie Zamawiającego 

tj. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 16, 10-404 

Olsztyn w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia 

na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawe zamówień 

publicznych.

c) Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 

07.11.2018 r. do godz. 10.00 wpłynęło 2 oferty w opakowaniach prawidłowo 

zamkniętych i opisanych.

d) Po upływie wymaganego terminu złożono 1 ofertę.

e) Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:
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-  nazwę i adresy Wykonawców,

-  cenę ofertową,

-  termin realizacji,

-  okres gwarancji.
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Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp. Firma
Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium wyboru

Wartość ofert 
brutto

Termin
realizacji

Okres
gwarancji

1 . HUNTERSTEEL Sp. z o.o. 
Stare Koluszki 23A 
95-060 Brzeziny

147 600,00 zł 20 dni 30 miesięcy

2. EMERGO Marek Szatkowski 
Myki 8B 
10-374 Myki

269 370,00 zł 20 dni 24 miesiące

5. Wybór oferty' najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności 
ofert.

6. Na ty m protokół zakończono.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależność do tej samej 
grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do SIWZ.

Podpis Komisji Przetargowej:

1. Dariusz Malewski - ^  £

2. Justyna Czeszejko - .JfoiljfM '.. ...........

3. Bogusława Dąbrowska - fv
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Jek. -wek-Min&kfW' Karczewski- 
Podpis Zamawiającego
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