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Toruń, dnia 27-09-2019 

 

Oddział w Toruniu 

 

znak sprawy: 560000/273/41/2019/ZAP 

 
Formularz wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

1. Nazwa zamówienia: Przebudowa węzła dla przyłącza c.o. w budynku  przy ul. Mickiewicza 
33-39, 87-100 Toruń   

 
2. Dnia 17-09-2019r.  zamieszczono na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zapytanie publiczne.  
 
3. W wyznaczonym terminie, czyli do dnia  25-09-2019 r.  wpłynęły następujące oferty: 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 40 059,35 zł brutto 
Uwagi: kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest niższa niż cena najkorzystniejszej oferty. Oddział 
wystąpił z wnioskiem o zwiększenie tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 
4. Na podstawie złożonych ofert: 

1) Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych przewidzianych na realizację Zamówienia: 
TAK/NIE

1
 

2) Unieważniono postępowanie TAK/NIE
2
 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:   nie dotyczy 
 
5. Odstąpiono od zawarcia umowy w formie pisemnej TAK/NIE

3
 

    Uzasadnienie odstąpienia od zawarcia umowy: nie dotyczy 
 
6. Inne istotne informacje dot. prowadzonego postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej

4
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. W związku z powyższym wnioskuję o wybór oferty nr  2.  
     Uzasadnienie wyboru oferty:  Wskazana oferta jest ofertą tańszą od drugiej złożonej oferty. Jedynym kryterium 

oceny ofert jest cena. Zamawiający zobowiązany był wybrać ofertę najtańszą. 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 

2
 niepotrzebne skreślić 

3
 niepotrzebne skreślić 

4
 opcjonalnie – o ile dotyczy 

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty  

w PLN brutto 
  

Wymagane kryteria oceny 
ofert  

i ich znaczenie  
 

1. . 
Firma SOLID Adam Więcławski  

ul. Prosta 10 
87-100 Toruń 

44 720,00  

cena – znaczenie 100 % 

2. 

Greenspin LTD Private Limited, Greenspin 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Oddział w Polsce 
ul. Chrobrego 94 

87-100 Toruń 
 

38 101,27 
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8. Załączniki: 

1) Zapotrzebowanie/Wniosek; 
2) Zapytanie ofertowe

5
; Zapytanie publiczne  

3) Złożone oferty; 
4) Pismo o zwiększenie środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia

6
 

 
 
 

Toruń, dn. 27-09-2019  r                            Maria Kowalska 
Gł. Specjalista 

        (pieczęć i podpis sporządzającego) 

 
Toruń , dn. 27-09-2019  r                            Maria Kowalska 

Gł. Specjalista 
      (pieczęć i podpis pracownika przeprowadzającego postępowanie) 

     

 

Zatwierdzam wynik postępowania/ unieważniam postępowanie7 

 

 

Toruń, dn.  27 września 2019 r.                                Dyrektor  
  Bronisław Pierzynowski 
                                                (pieczęć i podpis) 

 

                                                           
5
 o ile dotyczy 

6
 o ile dotyczy 

7
 niepotrzebne skreślić 


