
Załqcznik nr 5 do Regu|aminu udzie|ania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowańości kwoty 30 000
euro.

o4.7313.12.20'.t4
Znak

TuchÓw, dnia 10.06.2014

TuchÓw, u|. Rynek '|' 33-170 Tuchów

z pzeprowadzonego

Postępowania o udzielenie zamówienia pub|icznego

o wartoŚci powyżej równowańoŚci 5 000 euro a nie przekraczającej równowańoŚci 30 000 euro

1. Pełna nazwa
Zamawiaiaceoo:

komÓrka prowadzqca sprawę:

2. oois orzedmiotu zamówi,

3. Wańość szacunkowa zamówienia zostałą ustalona na kwotę:

co w oparciu o okreŚ|ony kurs euro daje równowańoŚĆ

Usta|enie wańości zamÓwienia dokonano w dniu

(przy zamÓwieniach na roboty budowlane okreśIa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; plzy zamÓwieniach na
dostav,ty określa się rodzaj dostawy, podajqc polskq normę oraz liczbę zamawianych produktów, spzętu, itp.; pny zamÓwieniach
na usługi okreśIa się rodzaj usługi orazjej zakres).

5 561,60

02-06-2014

a) cen rynkowych pzedmiotu zamówienia wcześniejsze rozmowy te|efoniczne

b) analizy wydatków z ubiegtego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c) wysokoŚci v'rydatkÓw p|anowanych w budżecie na dany ce|,

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

e) kosztorysu inwestorskiego.

4' |łltykaz Wykonawców' których zaproszono do złożenia oferty cenowej:

5. Wykaz Wykonawców, którzy złoży|i ofeńy:

opis kryteriów:

23 000,00 zł (netto)'

euro.

na podstawie:

(podać ŹrÓdło)'

ds.

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

Wykonanie strony internetowej www.eko.tuchow.pl w terminie do 30.06.2014 roku oraz jej aktualizacja w okresie od
01.07.2014 do 30.11.2015 roku

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

1
I Marketing Studio S.C. Dryla&Zawirski 33-100 TarnÓw, ul. Narutowicza 22

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

Nr ofeńv Nazwa (firma) wykonawcy) Siedziba i adres wykonawcv Cena brutto

1
MarKetrng t;tuoro s.u.

Drvla&Zawirski 33-100 TarnÓw. u|. Narutowicza 22 36 900,00

2 Dom Kultury w Tuchowie 33-170 TuchÓw, u|. Chopina 10 25 830,00

Nr kryterium Opis kryterium Znaczenie w %

1 Cena 100

2
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Załąeznik nr 5 do Regulaminu udzie|ania zamÓwień pub|icznych o wartoŚci nie pzekraczającej równowańoŚci kwoĘ 30 000
euro

7. lnformacja odnośnle przeprowadzonych negocjacji cenowych:

Negocjacje nie pzynios|y zmiany ceny zamÓwienia, d|atego ostateczna kwota zamÓwienia jest zgodna z ofeńą.

8. Wskazanie wybranej ofeńy cenowej:

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

oferta najtańsza

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

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

W wyniku pzeprowadzonego postępowania wybrano ofertę n,. lTl, złofonąpzez wykonawcę:

Dom Kultury w Tuchowie

Chopina 10

z siedzibq w: Tuchowie

873-21-58-118

, adres:

,REGON: 850341 148
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