
Znak: POW.272.05.2015 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

P R O T O K Ó Ł  

z udzielenia zamówienia, którego wartość netto nie przekracza kwoty równowartości 
30.000 euro 

Zamawiaj ący : Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasza Chata” w Cybince 

Osoby dokonuj ące wyboru oferty:  
1. Dorota Łazarczyk 
2. Agnieszka Ludkowska 
3. Joanna Bycka 

 
Opis przedmiotu zamówienia  :  

� cykliczne dostawy mięsa wyrobów mięsnych i wędliniarskich 

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie 
….................................................... i wynosi …........................zł netto,  
tj. …...................................... euro przy wartości euro.................. Kod i nazwa wg 
Wspólnego Słownika Zamówień: ….......................................................................... 

Przedmiotowe zamówienie objęte jest …................... stawką podatku VAT. 

Wartość zamówienia brutto wynosi: …......................................................... 

Środki na realizację zadania są zabezpieczone w planie finansowym. 

…............................................... 

(podpis Głównego Księgowego) 

Nazwa i adres wykonawców, których zaproszono do składania ofert: 

� zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince (www.naszachata.net 
w zakładce Zamówienia Publiczne) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Placówki. 

Wykaz złożonych ofert : 
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty Uwagi 

1  ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO Krzysztof Sobieraj 

 ul. Gorzowska 19  

66-435 Krzeszyce, 

wg oferty cenowej 
załączonej do 

protokołu 

Oferta złożona w 
dniu 02.02.2015 r. 

 



 

Do realizacji zamówienia zaproszono wykonawcę: 

 
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO 

  ul. Gorzowska 19  

66-435 Krzeszyce 

Ustalenia będące przedmiotem zmówienia 
…...................................................................... 

Cena: …..............................+ …................VAT = ….................................................. 

Postanowienia/uwagi: 
Zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince (www.naszachata.net ) w 
zakładce Zamówienia Publiczne) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Placówki dnia 
07.01.2015 r. Termin składania ofert cenowych wyznaczono na dzień 23.01.2015 r.W 
wyznaczonym terminie żaden wykonawca nie złożył oferty. Postanowiono przedłużyć 
termin składania ofert do dnia 6 lutego 2015 r. Informacja o zmianie terminu została 
umieszczona na stronie internetowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej„Nasza 
Chata” w Cybince (www.naszachata.net) w zakładce Zamówienia Publiczne) oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Placówki. Do realizacji zamówienia zaproszono 
wykonawcę ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO Krzysztof Sobieraj  
ul. Gorzowska 19 66-435 Krzeszyce który złożył ofertę w dniu 02.02.2015 r.  

Na tym protokół zakończono i podpisano 
 
1. Dorota Łazarczyk …........................................  
2. Agnieszka Ludkowska …................................... 
3. Joanna Bycka …....................................... 

 

(podpis osoby odpowiedzialnej za dokonanie zamówienia) 

 

Zatwierdzam propozycję udzielenia zamówienia na warunkach wynikających                                    
z niniejszego protokołu: 

Cybinka, dnia 16.02.2015 r 

 

…................................................... 

( podpis Dyrektora) 

 
 
 


