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ROZSTRZYGNĘCIE 
Zapytania ofertowego z dnia 25.08.2011 r. 

 

1.  Tytuł projektu: Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy 
2.  Priorytet/działanie (nr i nazwa): 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego 
Dolnego Śląska/ 6.4 Turystyka kulturowa 
3. Nazwa Wnioskodawcy/Beneficjenta: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
4. Przedmiot zamówienia:  
4.1 – usługa: Wykonanie i dostarczenie standy informacyjnej. 
4.2 – dostawa: ........................................................................................................................................................... 
4.3 – robota budowlana: ........................................................................................................................................... 
5. Szacunkowa wartośd zamówienia: 
5.1. Wartośd netto: 1600 PLN 
(słownie złotych: tysiąc sześćset złotych) 
5.2. Wartośd zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi: 416,77 euro netto. 
5.3. Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówieo publicznych i wynosi: 1 EURO = 3,839 
PLN 
5.4. Wartośd brutto: 1968 PLN 
(słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) 
5.5. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 25 - 08 - 2011 określono na podstawie badania rynku i 
dotychczasowego doświadczenia. 
5.6. Imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia: Aleksandra Wolska 
6. Zamówienie tego samego rodzaju było/nie było realizowane w ramach Projektu. 
7. Uzasadnienie wyboru wykonawcy spośród mniejszej niż wymagana (2) liczby oferentów (w tym m.in. 
udokumentowanie np. notatką z badania rynku): 
Zapytanie skierowano do nieograniczonej liczby Wykonawców, mimo to została złożona tylko jedna oferta. 
Ponieważ oferta była ważna i mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyd na realizację 
niniejszego zamówienia, podjęto decyzję o wyborze tejże oferty. 
8. Liczba otrzymanych ważnych ofert: 1 
9. Upubliczniono zapytanie ofertowe: TAK/NIE  (niepotrzebne skreślid) 

9.1. Forma/formy upublicznienia zapytania ofertowego: 1. Strona internetowa Zamawiającego. 2. Tablica 
ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego. 
10. Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert: 

Lp. Nazwa wykonawcy, adres Kryterium: 
cena 

Podsumowanie/Uwagi 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe HOSTAL K. 
Hostyoski i S-ka Spółka jawna 

10 pkt. 
(1480 PLN) 

10 pkt. 

11. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HOSTAL K. Hostyoski i S-ka Spółka jawna 
12. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 

 
 
……………………....………...................……                         ……………................................…… 
(Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy/Beneficjenta)     (Data i podpis osoby odpowiadającej za 

przygotowanie i przeprowadzenie procedury) 


