
DRUK ZP-05

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul, Kolejowa 15, 48-300 Nysa
wydział Rozwoju poliĘki społecznej/ komórka ds. kultury i ochrony zabytków

2. przedmiot zamówienia
Określenie przedmiotu zamówien ia :

Restauracja parowozu zlokalizowanego _ na stacji kolejowej Nysa i tendra
zlokalizowanego na stacji kolejowej Nowy Świętów - wykonanie dokumentacji wraz z
kosztorysem i nwestorski n oraz przedmiarem robót.

3. Osoby wykonujące czynności związane
zamówienia.
Komisja przetargowa w składzie:

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie

przewodnicz Jacek krzvwoń
sekretarz Andrzej Lis
Członek Elwira slimak
Członek paweł kostrzewa

4. Zaproszenie do składania ofert

1. Zaproszenie do składania ofeft zostało zamieszczone
ogłoszen od dnia 16.1 I.2015 r. do dnia 19.1 I.2O15 r.

siedzibie zamawiającego w miejscu: tablica

Zaproszenie do składania ofeft zostało zamieszczone na
dnia 16.1I.2015 r. do dnia 19.1I.2015 r.

stronie internetowej: www.nvsa.pl od dnia od2

5. Miejsce i termin składania ofeft

1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nysie ul, Kolejowa 15, 48-300 Nysa - Sekretariat Burmistza
Nysy, pokój 102.

2. Termin składania ofeft upłynął w dniu 19.11.2015 r. o qodz. 11:0O.
6 otwarcie ofeft

1. BezpoŚrednio przed otwarciem ofeft zamawiająry podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie, w wysokości 10.000,00 zł brutto.

2. W postępowaniu wpłynęły oferty, a otwarcie ofeft odbyło się w dniu 19.11.2015r, o godz.11:15 w
Urzędzie Miejskim w Nysie - pokój nr 205 II piętro) adres: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

7. zestawienie ofeft
Do upływu terminu składania ofeft złozono:

8. wezwanie do złożenia dokumentów
X nle
! tak: (opis czynności)

lub poprawienie omyłek

9.

iCI;

Wykonawcy wykluczeni
Z postępowania wykluczono wykonawców:

X nle

_. I tak, wvkluczono następującvch
Najkorzystn iejsza ofefta
Jako najkorzystniejszą wybrano ofeftę :

konawców:



Nazwa wykonawcy cena ofeftowa brutto
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Sląsku

Ul. Towarowa 4,58-L4O Jaworzyna
18.450,0Ozł

Uzasadnienie wyboru
Wykonawca złożył jedyną wazną ofeftę niepodlegającą odrzuceniu.
zamawiający moze przeznaczyćna wykonanie zamówienia kwotę równa cenie ofertowei.

11. Zatwierdzenie wyniku postępowania

1 . Prace kom i kof

2. Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiaiaceqo.

race KomIsll Drzeta za on sie w dniu 26.11.2015r,

Lp. Funkcja w komisji Imię i nazwisko Podpis
ł' ,łz

1 Przewodniczący Jacek Krzywoń

2 sekreta rz Andrzej Lis
{

4 Członek Elwira slimak

5 Członek
paweł kostrzewa ł

ą
f

12. Osoba sporządzająca protokół
Protokoł sporządził: Andrzej Lis

(imię i nazwisko osoby sporzadzaiacei protokół)
13. Zatwierdzen ie protokołu

Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy

(imię i nazwisko kierownika zamawiającego)

Nysa, dnia 26,77,2075 r,
(mieiscowość i data)


