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 Białobrzegi, 04.04.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  12/2016/MGOK 

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI mniejszej niż 30.000 EURO 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: zapewnienie małej obsługi 

gastronomicznej (stoiska handlowe) podczas imprezy masowej pn. MAJOWE DNI 

BIAŁOBRZEGÓW 2016. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego 

12/2016/MGOK. 

2. Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO, 

postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (na podstawie art. 4 pkt. 8). 

3. Wartość 1 EURO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wynosi 4,2249 zł. 

4. W dniu 14 listopada 2014 r. Zamawiający przesłał do 3 potencjalnych wykonawców 

zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia oraz umieścił zapytanie 

na stronie internetowej projektu www.mgok.bialobrzegi.pl. 

5. Uzyskano następujące oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. „FABRYKA” Paweł Gnieciak z Grabowa za kwotę 6 900,00 zł brutto 

- zabawki/gadżety koncertowe, balony – 3000,00 zł brutto 

- gofry – 800,00 zł brutto 

- sprężynki ziemniaczane – 1 000, 00 zł brutto  

- lody - 900,00 zł brutto 

- pozostała sprzedaż – 300 zł brutto  

2. N-JOY Łukasz Behounek z Nowej Iwicznej za kwotę 5 700,00 zł brutto (lody, gofry, 

popcorn, wata cukrowa, zapiekanki, zabawki, balony) 

3. „MOMENT MEDIA” Marcin Rusek z Józefowa za kwotę 5 180,00 zł brutto  

- zabawki – 3800,00 zł brutto, 

 - lody - 780,00 zł brutto,  

- gofry+słodycze wata cukrowa, popcorn, kukurydza – 600,00 zł brutto. 

4. Piotr Skowroński z Brzeskiej Woli za kwotę 4 800, 00 zł brutto  

- zabawki, balony – 3 100,00 zł brutto 

- lody, gofry – 1 700,00 zł brutto  

5. PHW „CHATA” Anna Szpyra z Kraśnika za kwotę 4 600,00 zł brutto  

6. „FABRYKA” Paweł Gnieciak z Grabowa za kwotę 3 600,00 zł brutto  

- balony na hel, zabawki - 2 800,00 zł brutto 

- wata cukrowa, popcorn – 800,00 zł brutto 
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7. PHU BARTOSZ WAWROWSKI z Płochocina za kwotę 1 800,00 zł brutto (zabawki, 

balony na hel) 

8. LIMA Lidia Zerek z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 1 700,00 zł brutto (gofry, 

lody, rurki z kremem, napoje) 

9. LIMA Marcin Zerek z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 1 500,00 zł brutto (gofry, 

lody, rurki z bitą śmietaną, napoje chłodzące) 

10. Radosław Stolarski z Warki za kwotę 1 200,00 zł brutto (lody włoskie, lody gałkowe, 

desery lodowe, granita, lody ice, flury) 

11. Katarzyna Stępkowska z Wyszkowa za kwotę 950,00 zł brutto (wata cukrowa, 

popcorn)  

12. Edmund Rawa za kwotę 900,00 zł brutto (sprężynka ziemniaczana i ziemniak) 

13. Mirosław Jagiełło z Radomia za kwotę 750,00 zł brutto (wata cukrowa, popcorn) 

14. Cezary Krążała z Rudki za kwotę 300,00 zł brutto (sprężynka ziemniaczana) 

15. Małgorzata Zieleniecka z Chrośla za kwotę 250,00 zł brutto (słodycze, żelki) 

16. Józef Kaczmarczyk z Białobrzegów za kwotę 50,00 zł brutto (obwarzanki) 

6. Kryterium wyboru wykonawcy jest: cena = 100%. 

7. Pozostałe oferty (wskazane w pkt 5), jakie zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie 

spełniają wymagania formalne i merytoryczne postawione przez Zamawiającego. 

8. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i dokonanego rozpoznania rynku 

zadecydowano, że realizacja przedmiotowego zamówienia powierzona zostanie: 

1. Piotr Skowroński z Brzeskiej Woli za kwotę 4 800,00 zł brutto  

– zabawki, balony – 3 100,00 zł brutto 

– lody, gofry – 1 700,00 zł brutto  

2.  Katarzyna Stępkowska z Wyszkowa za kwotę 950,00 zł brutto  

– wata cukrowa, popcorn 

              3.  Małgorzata Zieleniecka z Chrośla za kwotę 250,00 zł brutto  

– słodycze i żelki   

              4.  Józef Kaczmarczyk z Białobrzegów za kwotę 50,00 zł brutto  

– obwarzanki 

              5.  Edmund Rawa za kwotę 900,00 zł brutto 

– sprężynka ziemniaczana i ziemniak 

              gdyż oferty spełniają wymagania formalne i merytoryczne oraz zawierają 

najkorzystniejszą cenę.   

9. Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził:              

                                                                                                        Anna Tchórzewska 

 

                                                                                                                                       Dyrektor MGOK Białobrzegi 


