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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

 ...................................................................     Prudnik, dnia 22.03.2018r. 

Znak sprawy A. 404.43.2018 

pieczęć komórki organizacyjnej 

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzonego postępowania 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm./ 

 

1. Przedmiot zamówienia:  „Oferta na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii  imprezy 
plenerowej Dni Prudnika’2018” w dniu 30 czerwca 2018 r. 
2. Wartość szacunkowa zamówienia:     

   brutto      
3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe 
Zapytanie ofertowe zostało  zamieszczone na stronie internetowej : www.pok-prudnik.pl    oraz BIP POK    
dnia  01.03.2018 r.    
4. Porównanie ofert: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  19.03.2018 r. do godz. 15.00  wpłynęły za 
pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą, doręczone osobiście)*, następujące oferty: 

Nr 

Oferty 

Nazwa i adres firmy Proponowana 

Wartość brutto 

zł 

Termin realizacji 

dni/tyg. 

Uwagi 

1. 
Express Efekt Andrzej Dressler  
42-690 Wojska, ul. Kolonia Ameryka 30 10.000,00    

2. 
KARUMI Agnieszka Leszczawska   41-300 

Dąbrowa Górnicza , ul. Krasińskiego 3/35 
8.610,00  

 

3. 
IMPREZOWNIA – Woja Wojtczak – Kolisz SJ 
Ul. Grota Roweckiego 14/2014, 45-268 
Opole 

6.500,00  
 

4. 
Lech Premium Pub Elżbieta Kaczmarczyk,  
ul. Mjr Hubala 18a/701, 45-267 Opole 5.000,00  

 

5. 
P.H.U. Mariola Mouawad,  
ul. H. Sienkiewicza 14, 48-370 Paczków  3.500,00  

 

 
 
5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

Z pośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
Nazwa Wykonawcy/adres   Express Efekt Andrzej Dressler  
42-690 Wojska, ul. Kolonia Ameryka 30 
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Zaproponowana  cena brutto :    10.000,00 zł. (słownie złotych brutto:  dziesięć  tysięcy 00/100) 
 
Termin realizacji:   30 czerwca 2018 r. 
 
Inne istotne elementy oferty - ……………………………..……………………………………………………………   

Uzasadnienie wyboru:    wybrano ofertę  najkorzystniejszą pod względem finansowym – najwyższa 

proponowana cena brutto , spełniającą warunki  określone w zapytaniu ofertowym.  

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: 

 

1) Barbara Drożdżowicz    ……………………………… (podpis) 

 

 

Zatwierdzam wybór wykonawcy 

 

 

………………………………………. 

/data,  podpis i pieczęć 
kierownika  Zamawiającego/ 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień 

 

 

Prudnik, dnia  26.03.2018 r. 

 

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI 

Zleceniodawca:   Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku w Prudniku 48-
200 przy ul. Kościuszki 1 A, NIP 7551931005, REGON 161589781, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez   Ryszarda Grajka – Dyrektor POKiBP w Prudniku 

Zleceniobiorca:   Nazwa:        Express Efekt Andrzej Dressler  
                  ul. Kolonia Ameryka 30 

               42-690 Wojska,  
NIP  645-229-61-89,    REGON  278212471 
tel. 692326453,   e-mail:  logo ad@op.pl  

Przedmiot zlecenia:  :  „Wyłączność obsługi w zakresie gastronomii  imprezy plenerowej 
                                           Dni Prudnika’2018 ” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wyłączność obsługi w zakresie gastronomii  imprezy 
plenerowej Dni Prudnika’2018”  

Warunki dostawy i realizacji zamówienia: realizacja Zamówienia w dniu 30 czerwca 2018 r.   
((ssoobboottaa))  od godz. 1500 do  godz. 2330   

Wpłata brutto za wyłączność :   10.000,00  zł. (słownie złotych:  dziesięć  tysięcy) 

Warunki płatności zgodnie z  pkt 7 zaproszenia do składania ofert: 
- I rata zaoferowanej kwoty za wyłączność  do dnia 09.06.2018 r. , 
- II rata zaoferowanej kwoty do dnia 23.06.2018 r. na 

na podstawie faktury wystawionej na płatnika tj: 
Express Efekt Andrzej Dressler  
 ul. Kolonia Ameryka 30 
  42-690 Wojska,  
NIP  645-229-61-89 
 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zlecenia, a w szczególności przedmiot i 
wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowym ustawy,  z zastrzeżeniem, iż Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie 
w trybie ustawy,   o której mowa w zdaniu 1 zawartych w niniejszym zleceniu dotyczących go danych osobowych 
w zakresie obejmującym imię, nazwisko i adres zamieszkania.  
 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 


