
Załącznik nr 5 do Regu|aminu udzie|ania zamówień pub|icznych o wartoŚci nie pzekraczającej równowartości kwoty 30 000
euro

oA.7313.12.2014
Znak

Tuchów. dnia 10.06.20.|4

z przeprowadzonego

Postępowania o udzie|enie zamówienia publicznego
o wartoŚci powyżej równowańości 5 000 euro a nie przekraczĄqcej rÓwnowańości 30 000 euro

'1. r,efna nazwa
Zamawiaiaceoo:

komÓrka prowadząca sprawę:

3. Wańość szacunkowa zamówienia została usta|ona na kwote:

co w oparciu o okreŚ|ony kurs euro daje równowańość

Usta|enie wańoŚci zamÓwienia dokonano w dniu

Gmina Tuchów, u|. Rynek 1' 33.170 Tuchów

starszy ds.

(przy zamÓwieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budov,ty, zakres budowy, lokalizację budovvy; pzy zamÓwieniach na
dostavvy okreŚIa się rodzaj dostawy, podajqc polskq normę oraz liczbę zamawianych produktÓw, spnętu, itp,; przy zamÓwieniach
na usługi określa się rodzaj usługi oraz jej zakres).

483,62

02-06-2014

a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia wcześniejsze rozmowy telefoniczne

b) ana|izy wydatkÓw z ubiegłego roku |ub popzednich 12 miesięcy'

c) wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany ce|,

d) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w popzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaŹnik inflacji,

e) kosztorysu inwestorskiego.

4. Wykaz Wykonawców' których zaproszono do złożenia oferty cenowej:

6' opis kryteriów:

2 000,00 zł (netto)'

euro.

na podstawie:

(podać źrÓdło)'

2. opis przedmiotu zamówlenla (zgodny z opisem pnedmiotu zamówienia zamieszczonym we wniosku i w

termomodernizacyjnego w ramach projektu wspótfinansowanego z EoG: ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności

Nr ofeńy Nazwa (firma) wykonawcy) Siedziba i adres wykonawcy

1 Marketing Studio S.C. Dryla&Zawirski 33-100 TarnÓw' u|. Narutowicza 22

2 Dom Kultury w Tuchowie 33.170 Tuchów, u|. Chopina 10

5. Wykaz Wykonawców, Rtórzy złoży|i ofeńy:
Nr ofertv Nazwa (firma) wykonawcy) Siedziba i adres wykonawcy Cena brutto

4
Marketing Studio S.C.

Drvla&Zawirski
33-100 Tarnów, u|. Narutowicza 22 4 920,0C

2 Dom Kultury w Tuchowie 33-,|70 Tuchów, u|' Chopina 10 2 091,0C

Nr kryterium Opis kryterium Znaczenie w %

1 Cena 100

2
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7. Informacja odnośnie pzeprowadzonych negocjacji cenowych:

Negocjacje nie przyniosły zmiany ceny zamÓwienia, d|atego ostateczna kwota zamówienia jest zgodna z ofeńq.

8. Wskazanie wybranej ofeńy cenowej:

Tuchowie , adres:

850341 148,rns,lTl ,NrP. | 87321{8-118.l ,REGoN:

W wyniku pzeprowadzonego postępowania wybrano ofeńę nl. El, złofonqpzez wykonawcę:

Dom Kultury w Tuchowie z siedzibą w:

Chopina 10

9. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowanla informacje:

ofeńa najtańsza

10' Protokół sporządził/a: Jarosław Mirek
(podpis właŚciwego merytorycznie pracownika)

11. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej ofeńy zatwierdził:

A/,rcC.96trąąigr &f
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