
    Gmina Santok 

                                                                                                                                                                                                        ul. Gorzowska 59 

                                                                                                                                                                                                        66 – 431 Santok 

  

Santok, dnia 27.04.2017r. 

Nasz znak: RGKROŚ.7031.6.2017.JFD    

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT 

do zapytania ofertowego z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

na wykonanie usługi 

 
Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                     

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy 

 

 

 

1. W dniu 12 kwietnia 2017r. na stronie internetowej www.santok.pl – BIP zamieszczona 

została informacja w zakresie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy 

na usługę w zakresie: 

 

 Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych                                              

na terenie Gminy Santok w roku 2017 

 

2. Do dnia 21 kwietnia 2017r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia: 

 Oferta nr 1 złożona przez EKO 24 Barbara Plewko z/s przy ul. Królowej Jadwigi 1,                     

74 - 400 Dębno na kwotę 17.081,80 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy 

osiemdziesiąt jeden złotych 
80

/100). 
 

 Oferta nr 2 złożona przez RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z/s 

przy ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91 – 498 Łódź na kwotę 32.346,51 zł brutto (słownie: 

trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 
51

/100). 
 

 Oferta nr 3 złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Sp. z o.o. 

z/s w Mikorzyn 19, 87 – 732 Lubanie na kwotę 24.407,46 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedem złotych 
46

/100). 
 

 Oferta nr 4 złożona przez P.P.H.U. „eko - grunt” Wojciech Wieczorek                                          

ul. Goleszowska 15/20, 43 – 300 Bielsko - Biała na kwotę 28.678,05 zł brutto 

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 
05

/100). 
 

 Oferta nr 5 złożona przez EXITO Grzegorz Marek z/s przy ul. Wełniany Rynek 12/4,           

66 – 400 Gorzów Wlkp. na kwotę 22.402,12 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa 

tysiące czterysta dwa złote 
12

/100). 
 

 

3. OCENA OFERT. 

W ramach niniejszego postępowania ocenie podlegają oferty wymienione w punkcie 2.  

 

4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

 Najkorzystniejsza cena. 

 Zaproponowana cena mieści się w zaplanowanej do wydatkowania na ten cel wysokości 

środków. 

 

http://www.santok.pl/


5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do Wykonawców 

składających oferty. 

 

6. Wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.santok.pl. 

 

7. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 

               Z up. Wójta Gminy Santok 

              (-) mgr Halina Garczyńska 

                     Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej                          

                                                                               Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 

http://www.santok.pl/

