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Załącznik nr 1 

Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych  

z obowiązku stosowana ustawy – Prawo zamówień publicznych w ZUT 

Szczecin dn. 25.07.2022 r. 

Osiedle Studenckie ZUT 
/Nazwa jednostki zamawiającej/ 
 

Protokół z zapytania ofertowego  

dotyczącego: 

 

dostawy/ usługi* : 

 

Zakup sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego 
(przedmiot zamówienia) 

 

Szacowana kwota brutto z tytułu wykonania zamówienia wynosi 44 470,00 zł: 
 

Źródło finansowania:  Środki własne na utrzymanie domów studenckich 

 

1. W związku z obowiązkiem przewidzianym w § 4 ust. 4 i 5 Instrukcji postępowania przy 

udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – PZP, w dniu 13.07.2022 r. 

skierowano zapytanie ofertowe w formie1:  

1) zamieszczenie na stronie internetowej od dnia : 13.07.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. 

2) tablica ogłoszeń w budynku przy ul. ………….. w …………….. w okresie od dnia………….. 

      3) ogłoszenie w prasie ……………………………………………………………………………..… 

      lub 

      4) droga elektroniczna – e-mail’em 

      5) inne (w tym faksem, na piśmie) przekazane do następujących podmiotów:  

 

1. .................................................................................. 

 

2. .................................................................................. 

 

3. .................................................................................. 

 

2. Odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów:  

 

1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak  Gorzeszów 19, 58 – 405 Krzeszów; cena: 

40 560,48 zł 

2. WiMaKS Sławomir Skwara ul. Wyszyńskiego 2a 26 – 300 Opoczno; cena:  

37 218,57 zł brutto. 

  
 

 

3. Od zapytania ofertowego, wskazanego w pkt 1 odstąpiono z przyczyn wskazanych  

w § 4 ust. 6 – 8 Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku 

stosowania ustawy – PZP, tj. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
/wskazać przyczynę odstąpienia, do protokołu załączyć opis okoliczności związanych z odstąpieniem/ 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić  
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Zamówienia przewiduje się udzielić następującemu wykonawcy: WiMaKS Sławomir Skwara  

ul. Wyszyńskiego 2a 26 – 300 Opoczno ze względu na: złożenie oferty z najniższą ceną. 

 

Cena brutto wykonania dostawy/usługi: 37 218,57 zł 

  

Dokumentacja powyższych czynności w załączeniu.  

 

Osoby uczestniczące w wykonaniu czynności wskazanych w niniejszym protokole, w tym osoba 

sporządzająca protokół: 

 

1. Adrian Krasiński 

 

oraz 

 

1. Joanna Buczek 

 

 

2. Agnieszka Karbowska  

 

 

 


