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PROTOKOŁ DOKUMENTUJĄCY
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

dotyczącym rozpoznania cenowego fiit wykonanie. dostawę i montaż regałów fitotronowych
na potrzeby realizacji projektu ,rOchrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldravanda

vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny"

nr POl§ 02, 04.CIO-CI0-0034/18

1. Pełna nazwa) siedziba Zamawiającego:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie, dostawa i montaż regalów fitotronowych

3. Wartość §zacunkowa zamówienia ustalona zostńa na kwotę: 14 500 zł, co w oparciu o

kurs euro wynoszący 4,3117 daje równowartość 3 362,94 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 15.05 ,2019 r. na podstawie: *

wysokości wydatków planowanych w budzecie na dany cel.

Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżęj dokonał Marzena Parzymies
(podać dane pracownika)

4. Postępowanie rozpoznania cenowego zostało zamieszczone na stronie UP Lublin

5. Opis kryteriów:

6. Wykaz wykonawc ów,, którzy złoĘ|i r ozp oznanie cen ow e :

OCH RONA CZYNNA ALDROWANDY PĘCH ERZYKOWATEJ
(ALDRoVANDA VEslcuLosA) NA TERENlE LUBE§ZCZYZNY
Pols.02.04.00_00_0034/18

nr kryterium opis kryterium znaczeniew oń

1 Cena 60.ń

ż. Termin wykonania 20oń
1 Dlugość gwarancji 20o^

nr
ofertv

naz}Na wykonawcy siedziba/adres
wykonawcy

cena
brutto

termin
wykonania

długość
cwarancii

1 Międzynarodowe
Centrum
Budownictwa Sp. z
o,o.

Ut. Grójecka 128
p. 51,
02-383 Warszawa

6027,00 zł 30 dni 36 m-cy

2. ALTRAK Mariusz
Kotuła

Ul. Spacerowa 38,
2I-025 Niemce

6000,00 zł 29 dni 36 m-cy
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7. Wskazanie wybranego wykonawcy, który zloĘ| najkorzystniejszą ofertę:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2

Nazwa wykonawcy ALTRAK
Siedziba wykonawcy(adres): ul. Spacerowa 38, 21-025 Niemce

8. Uzasadnienie wyboru:

Ze względu na taką samą ofeńę dotyczącą terminu wykonania oraz długości gwarancji
wybrano propozycję oferującą ntższą cenę,

9. W rozpoznaniu cenowym uczestniczyli:
Marzena Parzymies - kierownik projektu
Michał.Potiopa - kierownik sekcji w Dziale Technicznym
Alicja Swistowska - pracownik inzynieryjno-techniczny w laboratorium kultur tkaŃowych
(dane pracowników, ktorzy brali udział w wyborze wskazanej w punkcie 7 najkorzystniejszej ofeĄ)

10. Prace nad opisem przedmiotu zamówienia prowadził: Marzena Parzymies

11. Protokół sporządził: Marzena Parzymies

1,2. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętego rozpoznania cenowego:

zatwierdzam

'2żł.*-

OCHRONA CZYNNA ALDROWAN DY PĘCH ERZYKOWATEJ

(ALDRoVANDA VEslcULosA} NA TERENIE LUBE§ZCZYZNY
Pols.02.04.00-00-0034/18


