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KAPITAŁ LU DzKl
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Prudnik, dnia 01 grudnia2010 r.

(pie c zę c zamaw iając e g o )

Nr PP.I.07 40-7 l 43 lŻl l0

PRoToKoŁ

z postępowania udzielenia zam wienia publiczn go, kt rego wartoŚć nie przekracza
wyrażonej w złoĘch kwoty 14 000 euro

Rejestr Zam wier[ Publicznych do 14.000 euro, poz,58/2010

1. Zakres zamÓwienia:

a) rodzaj: dostawa, usługa, robota budowlana*;

b) nazwanadana zam wieniu oraz kod zam wienia na podstawie Wsp lnego Słownika

Zamowieri (CPV):

Dostawa książek' podręczniktÓw i ćwicze dla Zespołu Szk ł Zawodowych nr 1 w

Prudniku w ramach projektu nr POKL.09.02.00_16-010ll0 ,rZwiększenie jakości i
efekĘwności kształcenia zawodowego uczni w Zespołu Szkrił Zawod,owych nr 1 w

Prudniku"

22111000-1 - Podręczniki szkolne, Ż2114000-2 - Słowniki, mapy,zeszyty nutowe i inne

ksiązki, 221 14 1 00_3 - Słown iki, 221 1 4 5 00- 7 _ Encyklopedie,

c) termin rea|izacjizamowięnia: do 07.12.Ż010 r.

2. WartoŚć zamrÓwienia ustalona przez Zamawiającego:

a) cena: netto 20 024,94 złlrownowartość w euro 5 216,19

VAT 0,00 zł,

- brutto 20 024,94 zł

b) kwota jaką zamawiający moŻę ptzeznaczyÓ na sfinansowanie zam więnia:20 0Ż4,94 zł

c) budzet jednostki: rczdział 80130, paragraf 4247 _ 19 508,29 PLN, 4249 _ 516,65 PLN
3.Ogłoszenie Zaproszenia d,o złożenia oferĘ cenowej zamieszczono w BIP Starostwa

Powiatowego w Prudniku

Projekt wsp łfinansowany ze Środk w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja



4. Do godz. 10:00 do dnia 01.12.2010 r. wpłynęły następujące oferty:

Nr

oferty
F irma (nazw a) Wykonawcy Siedziba (adres)

Zaproponowana cena (zł

brutto)
Uwagi

I Głriwna Księgarnia

Szkolna Gajewicz,

Gawin, Widłak s.j.

Al. Daszy skiego

16,31-534

Krak w

18 775,00

5. Ocena złożonych ofert:

Nr

oferty

Zaproponowana

cena (zł brutto)

ocena spełniania warunk w

udziału w postępowaniu
Uwagi

1 18 775,00 spełnia/nie*pełnia*

6. Wska zanie najkorzystniejszej oferĘ:

Gł wna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak sj.

7 . Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

oferta fi'my Gł wna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j. spełnia wszystkie

wymagania stawiane w zaproszeniu do składania ofert na Dostawę książek, podręcznik w i

ćwicze dla Zespołu Szk ł Zawodowych nr L w Prudniku w ramach projektu nr

POKL.09.02.00-16-010/10 ,rZwiększenie jakości i efekĘwności kształcenia zawodowego

uczni w Zespołu Szk ,ł Zawodowych nr 1 w Prudniku'' oraz Zaproponowała cenę nie

przeL<raczającą kwoty juką zamawiający moŻe przeznaczyc na qfinansowanie zam wienia.
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Qlieczęć i podpis kierownika komorki organizacyjnej)

8. Zatwierdzenie postępowania o udzielenie zam wienia publicznego: ,.,

8 właściwe podkreŚlić

Załącznikiz

I. Zaproszenie do złoŻęnia oferty cenowej

2. Oferty

(podpis kierowni


