Pabianice, dnia 29.10.2018 r
Nr sprawy ITK.7021.6.5.2.2018
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na realizację zadania pn.

Montaż, obsługę oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta
w sezonie 2018 – 2019
1. Nazwa Zamawiającego:
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
(nazwa komórki organizacyjnej prowadzącej postępowanie)

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) montaż

i

demontaż

ozdób

oświetlenia

świątecznego

stanowiącego

własność

Zamawiającego (302 szt.) na 151 słupach oświetlenia ulicznego,
2) montaż i demontaż ozdoby świątecznej stanowiącej własność Zamawiającego – Paczka,
3) montaż i demontaż elementów logo sponsorów,
4) bieżąca konserwacja elementów wymienionych w punktach 1) i 2) tzn. usuwanie
ewentualnych awarii w terminie do 12 godz. od ich zgłoszenia telefonicznego lub SMS-em
przez Przedstawiciela Zmawiającego.
3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 32.135,40 zł co zgodnie
z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477) daje równowartość 7.453,06 euro.
4. Szacowania zamówienia dokonano w dniu 15.10.2018 r. na podstawie:*
1) cen rynkowych przedmiotu zamówienia (podać źródło) …………………………………….,
2) analizy wydatków z ubiegłego roku,
3) wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,
4) odniesieniu do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go
o wskaźnik inflacji,
5) kosztorysu inwestorskiego,
6) programu funkcjonalno - użytkowego,
7) innych: ...............................................................................................................................
5. Osoba dokonująca szacowania zamówienia (imię i nazwisko, stanowisko)
Sławomir Jach inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
6. W dniu 23.10.2018 r. zwrócono się poprzez zamieszczenie zaproszenia na stronie
internetowej* do Wykonawców telefonicznie/ pisemnie/ e-mailem/ o złożenie oferty na

realizację zamówienia.
7. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty (nazwa, adres, cena brutto):
1) SHINE Kamila Olejarz ul. Czernika 12/55, 92-544 Łódź

16.605,00 zł

2) Empassio Iluminacje ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź

24.354,00 zł

3) P.T.Z. Compact Dominik Mański ul. Wschodnia 31/17, 90-272 Łódź

13.530,00 zł

4) Jumi Sp. z o. o. ul. Myśliwska 34a, 95-200 Pabianice

47.122,53 zł

8. Opis kryteriów:
1) a) cena wykonania usługi,

znaczenie

100%,

9. Wskazanie wybranej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 3, firmy P.T.Z. Compact Dominik
Mański za cenę netto 11.000,00, cenę brutto (w tym podatek VAT) 13.530,00 zł
10. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu przeprowadzonego postępowania informacje:
Wybrano najtańszą ofertę.
11. Postępowanie prowadził: Andrzej Różański Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Komunikacji.
(imię i nazwisko, stanowisko)

12. Uwagi: …………………………………………………………………………………………………….
13. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził :

Prezydent Miasta Pabianic
/ - / Grzegorz Mackiewicz

