
Załącznik nr 6 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

………………………………… 
    (pieczęć komórki organizacyjnej) 

 

Znak sprawy: ………………. 

…………………………. 
(miejscowość, data) 

 

Protokół z postępowania 

  

1. Przedmiot zamówienia: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

  

2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę ………………. zł netto  

w dniu ………………… na podstawie ……………..…………………………………. 

(wskazać odpowiednio np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, obliczenia 

indywidualne na podstawie aktualnych cen towarów i usług, program funkcjonalno-

użytkowy) 

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: ………………….. 

4. Rodzaj przeprowadzonej procedury Zapytanie ofertowe 

 Zapytanie ofertowe zostało skierowane do ….. wykonawców pismem znak: ………  

z  dnia ………….. za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą tradycyjną)*  

1) ………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 

5. Zamieszczono/nie zamieszczono* ogłoszenie o zamówieniu na stronie 

www.bip.krempna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie 

od dnia …………... do dnia ……………….… 

6. Porównanie ofert 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia ……………… r. do godz. …………… 

wpłynęło ……. ofert, w tym …. za pośrednictwem faksu, ……. za pośrednictwem e-

mail, ……. za pośrednictwem poczty tradycyjnej: 

 
Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena netto 

zamówienia 

(zł) 

VAT % Wartość 

brutto 

zamówienia 

(zł) 

Termin 

realizacji 

Okres 

gwarancji 

1.       

2.       

3.       

 

Oferty odrzucone (wypełnić, o ile dotyczy):  

1) …………………………………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………….. 
 (nazwa i adres wykonawcy) 

7. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

http://www.bip.krempna.pl/


1. Uwzględniając przyjęte kryterium/kryteria, tj. …………….. (np. cenę ofertową), za 

najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: 

………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

2. Cena oferty  …………… zł brutto, w tym: należny podatek VAT ….. % w wysokości 

…….. zł, cena netto …………… zł 

3. Termin realizacji: ………………………………………………………………………. 

4. Inne istotne elementy oferty: …………………………………………………………… 
 

8. Umowa została zawarta w dniu ………. r.  z …………………………………….....* 

 

9. Zakończono postępowanie bez dokonania wyboru oferty* 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………….. 

10. Załączniki do protokołu 

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (należy wymienić wszystkie 

załączniki): 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

Uwagi 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: ………………………….. 

 

Protokół sporządził/a: ………………………………………………………………… 
                           (imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół) 

 

 

 

Zatwierdzam wybór wykonawcy 

 
 

……………………………………………………… 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

*Uwagi: wpisać odpowiednio 


