Mogilno 13.10.2017 r.

PROTOKÓŁ
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
dla zadania pn: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH DZWONNICY PRZY KOŚCIELE ŚW.
MARCINA BISKUPAW MOGILNIE.
W trybie otwartego zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której
mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz.
106)
1. Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku z dnia 22 września 2017
2. Zadanie zostało opublikowane na stronie internetowej
1.http:/parafia-mogilno.pl
2.www.portalogloszen.armr.gov.pl
3.Do kancelarii W Parafii Św. Marcina Biskupa w Mogilnie, do dnia 13października
2017 r. do godz.900 wpłynęła jedna oferta firmy: Pracownia Plastyczna i
Konserwatorska „ARStec-Józef Stec”.
4.O godzinie 910 zgodnie z zapytaniem ofertowym komisja w składzie:
Ks. Emil Myszkowski – proboszcz parafii Św. Marcina Bpa w Mogilnie
Ks. Dariusz Zachwieja – wikariusz w parafii Św. Marcina Bpa w Mogilnie
Pan Marek Zwolenik – organista w parafii Św. Marcina Bpa w Mogilnie
dokonała otwarcia tej oferty.
Złożona oferta opiewa na kwotę netto 39103,39. zł. na kwotę
brutto 48097,17. zł. Okres gwarancji 72 miesiące.
5.Termin realizacji zadania został ustalony na 8 grudnia 2017 r.
6.Do formularza oferty wykonawcy zostały dołączone załączniki nr 3,4,5 i 6, oraz
dwie referencje.
Na tym protokół zakończono i złożono podpisy:

strona internetowa

http:/parafia-mogilno.pl
www.portalogloszen.armr.gov.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22 września 2017 r.
w trybie otwartego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ WYKONANIE PRAC
REMONTOWYCH DZWONNICY PRZY KOŚCIELE ŚW. MARCINA BISKUPAW
MOGILNIE.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).
Zamawiający przekazuje informację o następującej treści:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.10.2017r. o godz. 910 w siedzibie
Zamawiającego Parafia Św. Marcina Biskupa w Mogilnie.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji kwotę brutto;
73.800 zł
3. W postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę.

Lp. Firma

1

Pracownia Plastyczna i
Konserwatorska „ARStec- Józef
Stec”
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza
71/18

Kwota brutto [zł]

Okres
gwarancji
[miesiąc]

48097,17 zł

72 m-ce

4. Wykonawcy zaakceptowali termin wykonania i warunki płatności w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Strona internetowa

http:/parafia-mogilno.pl
www.portalogloszen.armr.gov.pl
Mogilno 20.10.2017 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie otwartego zapytania ofertowego na:
„ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ WYKONANIE
PRAC REMONTOWYCH DZWONNICY PRZY KOŚCIELE ŚW. MARCINA
BISKUPAW MOGILNIE”
Zamawiający – Parafia Św. Marcina Biskupa w Mogilnie reprezentowana przez ks.
Emila Myszkowskiego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).

ZAWIADAMIA
Wybrano ofertę :
Pracownia Plastyczna i Konserwatorska „ARStec- Józef Stec”
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 71/18
Uzasadnienie wyboru:
- została złożona tylko jedna oferta, która spełnia wszystkie wymogi zasady
konkuręcyjności oraz zapytania ofertowego.

Mogilno 07.11.2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich

Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina Bpa w Mogilnie zwraca się z prośbą o
wydanie informacji i pozytywnej ocenie dokumentacji z przeprowadzonego
postępowania w sprawie zapytania ofertowego na dokonanie wyboru wykonawcy na
zadanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wykonanie prac remontowych
dzwonnicy przy Kościele św. Marcina biskupa w Mogilnie”. Postępowanie zostało
przeprowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadami
konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.
Do wykonania zadania zgłosił się jeden wykonawca – „Pracownia Plastyczna i
Konserwatorska „ARStec” z Nowego Sącza.
Zgłaszający się przedstawił wymagane dokumenty.
W dniu 13 października 2017 r. oferta została przyjęta.
Z przeprowadzonego za postępowania został sporządzony protokół.

