Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych do 30 000 euro netto

Piława Górna, dnia 04.04.2019
(pieczątka zamawiającego)
Znak sprawy 3/2019
DOKUMENTACJA
z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):
1. W celu zamówienia
Zapewnienie ochrony imprezy masowej XXIV Dni Piławy Górnej (15-16 czerwca 2019 r.)
zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa
będzie miała 1000 uczestników.
Opracowaniu planu zabezpieczenia imprezy masowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa będzie miała 1000 uczestników.
Zapewnienie ochrony przewidujemy w podanej specyfikacji godzinowej:
- sobota, 15.06.2019 r.
godziny
10:00 – 14:00 (4 pracowników ochrony) [4x4h=16h]
14:00 – 02:00 (17 pracowników ochrony) [17x12h=204h]
- niedziela, 16.06.2019 r.
godziny
02:00 – 14:00 (4 pracowników ochrony) [4x12h=48h]
14:00 – 23:00 (17 pracowników ochrony) [17x9h=153h]
Łącznie 421 roboczo-godzin.
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono zapytanie ofertowe.
2. Dla zamówień poniżej 30 000 euro netto w dniu 25.03.2019 r. zaproszono do udziału w
postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie formularza oferty/ rozesłanie
zapytań ofertowych/ zapytania ustne/upublicznienie w internecie:
3. Przedstawiono poniższe oferty:
Lp Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1. MATPOL ul. Dominikańska 33
02-738 Warszawa

24,40 zł

30,01 zł

2. Jarosław Buczyński Firma
Usługowo-Handlowa Auto
Naprawa
ul. Sieroszewskiego 33
42-207 Częstochowa

18,70 zł

23,00 zł

3. Pantera Security
50-376 Wrocław,
ul. Wrońskiego 19/17

19,49 zł

23,97 zł

Uwagi

Oferta
odrzuconabrak
samodzielnie
zabezpieczanych
imprez masowych

4

Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

-

-

Brak przesłanego załącznika z
ofertą

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrano najtańszego oferenta: Pantera Security, 50-376 Wrocław, ul. Wrońskiego 19/17

