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       Rudnik nad Sanem, dnia 06.02.2012 r. 

 

……………………………………………………………… 

           (pieczątka Zamawiającego) 

 

Dokumentacja z wykonania czynności 

ROZPOZNANIE CENOWE 

O wartości nie przekraczającej równowartośd 14.000 euro 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

Ustawy nie stosuje sie 

 

1. W celu zamieszczenia artykułu sponsorowanego o projekcie realizowanym przez Zespołu 

Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w związku z projektem 

„Wdrożeni i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr Konkursu 19/POKL/9.2/2010 

które jest usługą przeprowadzono rozpoznanie cenowe. 

 

Wartośd szacunkowa Zamówienia ustalona w dniu  15.03.2011 r., zweryfikowano w dniu 

24.01.2012 na podstawie kursu euro – 4,0196 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczenia wartości zamówieo publicznych) 

Po rozpoznaniu rynku (ceny z poprzednich ofert) ustalono, iż wartośd szacunkowa nie uległa 

istotnym zmianom i pozostała na poziomie ustalonym pierwotnie czyli  całośd zamówienia 

2.317,07 netto (2.850,00 brutto),  -  950,00 zł brutto za jeden artykuł sponsorowany 

(2.850,00 : 3 = 950,00) to jest 772,36 zł netto za jeden artykuł sponsorowany. 

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartośd zamówienia:  Magdalena Fronc 

Wartośd szacunkowa zamówienia w euro: 192,15 netto 

Do  zamówienie o wartośd do 1.000,00 euro w dniu 24.01.2012 r. skierowano0 zaproszenie 

do składania ofert do 3 wydawców prasy.  

Zapytanie o cenę dotyczyło jednorazowego wydruku. 
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2. Przedstawiono poniższe oferty. 

 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty Uwagi 

1. Wydawnictwo „SZTAFETA”  

Sp. z o.o. 

Ul. 1-go Sierpnia 12 

37-450 Stalowa Wola 

 

406,51 netto 

93,49 VAT 

500,00 brutto 

 

2. Tygodnik Nadwiślaoski 

Wydawnictwo Samorządowe 

Sp. z o.o. 

Ul. 1-go Maja 4a 

39-400 Tarnobrzeg 

782,00 netto 

179,86 VAT 

961,86 brutto 

 

3. Media Regionalne Sp. z o.o. 

Echo Dnia 

Ul. 1-go Sierpnia 

12/2003 

37-450 Stalowa Wola 

1.392,00 netto 

320,16 VAT 

1.712,16 brutto 

 

 

 

3. Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym 

 

Wykonawcy spełnili wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego  

 

4. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Nr. 1 

                        Jolanta Jama 

                Jolanta Jama                                          …………………………………………………………. 

  (Imię i nazwisko sporządzającego protokół )                                                     (podpis i pieczątka) 

 

 

 

Rudnik nad Sanem, dnia 06.02.2012 r. 

 

Zatwierdzam wybór 

06.02.2012 r. mgr Edward Wołoszyn 

……………………………………………………………….. 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 

 


