
Załącznik nr 7 do Regulaminu Zamówień Publicznych 
Znak sprawy MSZ.STR/2/2018

Sekcja Transportu                             z dnia 14.03.2018r.
pieczęć komórki organizacyjnej
Protokół  z  przeprowadzonego  postępowania  o  wartości  szacunkowej  nie 
przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8  Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
1. Przedmiot zamówienia: Powierzenie realizacji zadania pod nazwą: Usługi 
transportu sanitarnego w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
2. Rodzaj przeprowadzonej procedury :  Zapytanie ofertowe  
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej  www.zsm.czest.pl   
w dniu  8.03.2018 r.
3. Porównanie ofert:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.03.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 
za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą), następujące oferty:

Nr 
Ofert

Nazwa i adres firmy Wartość brutto zł Termin realizacji 
dni/tyg.

Gwarancja 
mies.

1. F.U. VIDOK Robert Gęsiarz
34-312 Międzybrodzie 

Żywieckie, ul. Beskidzka 15

13.200,00 zł Od momentu 
podpisania 
umowy do 

31.05.2018r. Lub 
do zakończenia 
postępowania w 

sprawie 
udzielenia 

zamówienia 
publicznego na 
usługi objęte 

niniejszą umową

brak

2 Gremedig Sp.z.o.o. 
42-215 Częstochowa 

ul.Teligi 21

             4.620,00 zł Od momentu 
podpisania 
umowy do 

31.05.2018r. Lub 
do zakończenia 
postępowania w 

sprawie 
udzielenia 

zamówienia 
publicznego na 
usługi objęte 

niniejszą umową

brak

4. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:Spośród złożonych ofert, jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/ adres : Gremedig Sp.z.o.o, 42-215 Częstochowa ul. Teligi 21 
Cena brutto : 4.620,00 zł
Termin realizacji: od momentu zawarcia umowy do 31.05.2018 r. lub do zakończenia 
postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  na  usługi  objęte 
niniejszą umową.  
Inne istotne elementy oferty - ……………………………..………………………………
W Załączeniu przesłana (faksem, e-mailem, pocztą) oferta.
Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz  
umowie.
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Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonały niżej wymienione osoby
1) Paweł Lelonkiewicz                           (podpis) ..........................................................
2) Zbigniew Szyszko                              (podpis)  ........................................................
3) Małgorzata Guzik                                (podpis) …………………………………………
4) Krzysztof Cierpiał                                (podpis) ……………………………………….
5) Tomasz Kowalik                                  ( podpis)........................................................

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie Krzysztof Cierpiał  

ZATWIERDZAM
                                                                                                    DYREKTOR

                                                                   WOJCIECH KONIECZNY
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