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PROTOKOŁ POSTĘPOWANlA W TRYBIE PODSTAWOVVYM

Protokół dotyczy:

"E1 zamówieniapublicznego
n umowy ramowej

Załączniknr ,,,

DRUKZP-TP

1, Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego/zamawiających wspólnie pzeprowadzających, w tym zamawiĄącychz
innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

óvzrt ::: i !\l§rE:KtqF,Al:
tr /\Cts_/ rl

:Ro§ łŃ: ...i NĄi.tnill/liIit
f)ł^

faks (eżelidotyczy): 
(S 651 4 t ł ł ..... .

2, przedmiot zamówienia

Nazwa pzedmiotu zamówienia/umowy ramowej:
lpodać nazwę zamówienia/umowy ramowej nadaną przez zamawiającego)

§,95§* W}.:...,.il\leti . .§Żk^k.,, ...C,-n.o,\hop.\tł.,.,.0§9h.a,n?.y...w..,,I§ł!nla,,.

zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi pzedmiot odrębnego

postępowania:
,.Ę nie
i: tak

W ramach postępowania możliwe jest składanie ofeń częściowych:

ś nie
! tak (w przypadkll zaznaczenia ,,tak", podać nazwę zamówienia/umowy ramowej nadaną pnez zamawlalącego

d l a poszczegól nych czę ści) :

1) nazwa przedmiotu zamówienia - część nr 1:

2) nazwa przedmiotu zamówienia - część nr 2:

WańoŚĆ @ożna wypełnić po otwarciu ofeń) a .n Ą"-'X"";ffi;;|;;i; 
Ą:?saoo ..., zł, co stanowi rownowańość 5.0ż4rffi;_"j:" 

^_^:^i.
D zamówień (, pońłax, dopuszczenia możlmości składania ofert częściowych) Z P)działem na CZęŚC|:

1) zł, co stanowi równowańość """"""""", euro

2) zł,costanowi rownowańość""""""""", euro

3) zł, co stanowi równowańość """"""""", euro

4)

D zamówień, których zamawiający zamieza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej,

została ustalona na kwotę .,....,.....,.,...... .,..., zł, co stanowi równowańość ....., euro,

7 ustawy z dnia 11 września 201Ó r. _ ńrawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa",

została ustalona na kwotę ,.,.. zł, co stanowi równowartośó .......,.,..,.""", euro,

3.
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Wańość zamówienia została ustalona w dniu . r. na podstawie @skazać odpowiedni dokument, np
planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy)

Zamówienie jest współfinansowane ze środkow Unii Europejskiej:

Xnie
l tak, w ramach (wskazać projekuprogram)

-

4. Wstępne konsultacje rynkowe/wcześniejsze zaangażowanie wykonawcy

Przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, o których mowa w art. 84 ustawy:
jE( nie
! tak (wypełnić poniżej w pnypadku zaznaczenia odpowiedzi,,tak")

Wskazać podmioty, ktore uczestniczyĘ we wstępnych konsultacjach rynkowych:1):.. Y1) ,,. ;

2) ...,,,. ł-,,....,,..,;l-
Wskazać środki ńjące na celu zapobiezeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku, o którym mowa
w ań. 85 ust. 1 

1

5. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym:

§, bez możliwości negocjacji, na podstawie ań'275 pkt 1 ustawy
i_l z możliwością negocjacji, na podstawie ań, 275 pkt 2 ustawy
il z negocjacjami, na podstawie at.275 pkt 3 ustawy

6. @związanezprzeproWadzeniempostępowanialubosobymogące
wpłyńąć ńa wyńik postępowania, w tym osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem
postępowania'(eżeli'Ćzynności 

związane z pzeprowadzeniem postępowania lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały
powiezońe osobie tĘeciej lub jednemu z zamawiającyci wspólnie udzielających zamówienia - oprócz imion i nazwisk osób faktYcznie
'wykonujących 

czynności 
'naleŹy 

również poaać nbŻńę atbo imię j nazwisko osoby trzeciej lub na,zwę zamawiająCego, jeżeli osobY

ivxonijóĆe czynńości w postę§owaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący Postępowanie)

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu:

kierownik zamawia

}flvykonuje/wykonują czynnościw postępowaniuizłożyłlzłożylioświadczenia okreŚlone w art. 56

uśt,4 ustawy

l nie wykonuje/nie wykonują czynności w postępowaniu i pzekazałlpzekazali upoważnienie do

dokonania następujących czynności w

}/voryyvyy ql l

Pani/Panu

(podać zakres czynności)

(podpis osoliy spoządzającej protokół)
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w składzie:
7-ĄUłł^Y;1.': 

o:ślt":. 
l zg.24

*ń.wym......I3o..o.*h'.,...V..tr,łlłlt1.Qtsłl lła.,,.,Re.9^ł>Fn"ł ..trlg.r.nk

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy

! nie została powołana, czynności związane z pzeprowadzeniem postępowania wykonują (wskazać

(imĘlńazwisko) (czynność il póstępowa niu)

Osoby wykonujące czynności zwlązane z przeprowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt

2, złożyĘ oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy,

3. Biegli:

LL zostali powołani (imiona inazwiska biegłych)i

Biegli złożyli oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy.

(nie zostali powołani

4. lnne osoby wvkonujące czvnności związane z pzeprowadzeniem postepowania:
rwsxazaa oŚÓnv'wyronilĄce czyńności związane z pzeprowadzeniem postępowania, inne niż określone w pkt 1,3, oraz podać

'imie inazwisko)

lnne osoby wykonujące czynności związane
oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy.

z przeprowbd-zeniem postępowania złoZyĘ

B, Osoby mogące wpłynąó na wynik postępowania:
(wskazać oŚony mógóce wpinic nb wynik póstępowania, w tym osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postęPowania,

należy Wskazać osoby, które faktycznie dokonywały dane czynności oraz podać zakres tfficzynnoŚci)

(imię i nazwisko) czynności)

osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, w tym osoby wykonujące czynnoŚci związane z
przygotowaniem postępowania, złożyły oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy.

C. Osoby udzielające zamówienia

3
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Osoby udzielające zamówienia złożyĘ oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy.

D. lnformacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w ań. 56 ust. 2 ustawy, oraz- jeżeli dotyczy -
o podjętych w związku z tym środkach zaradczych.

E. lnformacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w ań. 56 ust, 3 ustawy, oraz - ieżeli dotyczy -
o podjęĘch w związku z tym środkach zaradczych.

7. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Zmiana treści ogłoszenia:
ń nie zmieniono treści ogłoszenia
D zmieniono treść ogłoszenia:

! ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu

, r. pod nr
(załączyć dowód zamieszczenia W BZP, Wypełnić odrębnie dla każdej zmiany ogłoszenia)

8. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej
(podać podstawę prawną i uzasadnienie faktyczne ora+aaqo dotyczy odstąpienie)

9. Specyfikacja warunków zamówienia (S|NZ| potyczy trybu podstawowego, o którym mowa w aft. 275 pkt 1 i2 ustawy)

SV\Z została udostępniona na stronie, ,internetowei .orowadzonego postępowania hodać adres
strony) ....WW.tl,..p-iańln .*,Oł,v..,p.V../..h.ł'.ev.L.,a s§'o,h..... ..

od dnia o9lZ., Udli I r. do'dnia ....1J.,aX-Ł!2.A,-'|.

S\M została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

}sn, całości
! w części:

L-] z powodu jednej z okoliczności wymienionych w art. 65 ust, 1 ustawy
! z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ (ań. 280 ust. 3 ustawy)

10. Opis potrzeb i wymagań oraz SWZ @otyczy trybu podstawowego, o którym mowa w art.275 pkt 3)

1. Opis potzeb i wymaqań

Opis potrzeb i wymagań został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania
/nar!ać artraę ąłrnnv|

od dnia r. do dnia .,...,......... r,

Opis potrzeb i wymagań został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
I w całości

t
numJr strony

,Sa*= Gę_nur=
(podpis osoby spon ądz ai ącej protokół)
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! w części:
lj z powodu jednej z okoliczności wymienionych w ań, 65 ust, 1 ustawyi,] z Powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w opisie potzeb i wymagań

(ań. 280 ust. 3 ustawy)

2. S\^Z

swz została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania
(podać adres stronv) ....,......

swz została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
_'l w całości
r- w części:

1_-l z powodu jednej z okoliczności wymienionych w art, 65 ust. .l ustawy
t] z Powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawańych w SWZ (ań. 280 ust, 3 ustawy)

11. SPoSÓb i termin składania ofert potyczy ofeń składanych w odpowiedzi na ogłor;ni;;*Ń6rh,)

1. Termin składania ofeń upłynąłw dniu ll"^Ł,... 2le.4..., r, o goaz,Ą|.. :9.!

2, WYmÓg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
>(- tat<

12. otwarcie ofeń gotyczy ofeń składanych w odpowiedzj na ogłoszenie o zamówieniu)

dniu ,.A1,,,../!,ł,,Z.Q2 Ą.. , o goaz. Ą9,. ,jP.
3. NajPÓzniej przed otwarciem ofeń zamawiający _qdqstępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

nasfinansowaniezamowienia,wwysokoSci {.19..9.9,9.....złbrutto (niedotyczytrybupodstawowego,októrym
mowa w ań. 275 pkt 3 ustawy),

w tYm w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

1. W postępowaniu;
ft nie wpłynęła zadna ofeńa
il wpłynęły ofeńy

2. Otwarcie ofeń nastąpiło w

13, zestawienie ofeń
(dotyczy ofert składanych W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, W przypadku trybu podstawowego, o którym mowa W ań. 275 pkt 3
ustawy - informację doaczącą Ceny lub kosztu wypełnić po otwarciu ofert ostatecznych)

Do upływu terminu składania ofeń złozone zostały następujące oferty:
(PodaĆ nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny ń pizypadku zaŚtosowania aukcji elektronicznej * jeżeti dotyczy,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykońy,lvania'dŹiałatności wykonawcy, krajowy numer iaóntytitacylny,'a'w
pzypadku polski)h WykonaWCóW - numer REGoN tub NIP, oraz Cenę lub koszil

1) Fl MoT_ * EŁK łŁ9ooopLN Ńlp fitttOalhMt
2\
3)

14, Ofeńy odrzucone
(dotyczy oreń składanych W odpowiedzi na ogłoszenie o zamowieniu; W przypaclku trybu podstawowego, o którym mowa W ań. 275 pkt 3
ustawy - wypełnić po otwarciu ofeń ostatecznych)

Odrzucono ofeńy:
,Ń nie

l._
)

numer strony
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29.

r, pod

30. Załączniki do protokołu

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu:
(wym ie n ić w szy stkie z ałącz n iki )

1......,,..
tt lt

ąol*r^_'[u,....,.,:

4

31. Uwagi do protokołu

1. osoby wykonujące czynności związane z pzeprowadzeniem postępowania:

I nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko)

1),,,...
2).,,.. ,, ,,: ::

pzapoznały się z treścią protokołu i:

*1,nie zgłosiły uwag do protokołu l
t zgłosiły następujące uwagi do protokołu (wypełnićfodrębnie dla każdej osoby zgłaszającej uwagi)i

2. lnne uwagi zamawiającego dotyczące

ffi
.,, I\. ..,/ l_/

Protokoł sporządził: ńd.,ł*łr , Bp o* ,Ań
(imię i nazwisko osoby sporządzająCej protokół)

32.

33.


