Zat^cznik Nr 4 do regulaminu udzieiania
zamowieri publicznych, ktorych wartosc nie
przekracza wyrazonej w ztotych polskich
rownowartosci kwot^O tys euro.

piecz^c adresowa Zamawiajqcego

data

PROTOKOL ZAMOWIENIA PDBLICZNEGO
ktorego wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro
1. Opis przedmiotu zamowienia .przygotowanie i dowoz gorqcych posilkow(zupa z wkladkq bqdz
drugie danie) do szkol z terenu gminy Kutno ok. 60 posilkow dziennie
2. Wartosc zamowienia oszacowano w dniu 06.12.201 7 rna kwot$ 67.632,00 zl co stanowi
rownowartosc 14.903,70 euro ( 1 euro= 4,1749z\) na podstawie zciplanowanych srodkow
finansowych na zakup i dowoz gorqcych posilkow.
3. W dniu 11.12.2017r zwrocono sie do 5 nizej wymienionych wykonawcow z zapytaniem
ofertowym :
a) Restauracja ,,Lawenda", PI. Wolnosci 1499-300 Kutno
b) Uslugi Gastronomiczne ,,Aga-Gastro", Komadzyn 22, 99-300 Kutno
c) ,,UAndrzeja" ul. Dlugosza 9a , 99-300 Kutno
d) Firma Cukiernicza Wasiakowie s.c, ul. Kasztanowa 9, 99-300 Kutno
e) Karczma w Milosnej, Mttosna 6, 99-340 Milosna
Zapytanie skierowano faksem , mailem , telefonicznie, osobiscie (wtasciwe podkreslic).
Ponadto zapytanie ofertowe

zostato umieszczone na tablicy ogtoszen GOPS, na stronie BIP

Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kutnie.
4. Dnia 19.12.2017 oraz 20.12.2017r r do Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kutnie
wplynejy nastepujace oferty:
a) Przedsigbiorstwo ,,ALEX" , ul. Tarnowskiego 19, 99-300 Kutno
cena
posiiku 3,50 zl
b) PPH EISPOL Urszula Podlewska , ul. Florianska 8, 99-300 Kutno - cena posiiku
2,95 zl
c) Edukacja 2030 Sp.z oo ul. Czluchowska 2c/9, 01-100 Warszawa (drogq mailowq) cena oferty 63.720,00zl, co daje cen^ jednostkowa posiiku 5,41zl
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamo wienie udzielone zostame :
PPHV EISPOL , ul. Florianska 8, 09-500 Gostynin za cene 2,95zl.
6. Uzasadnienie wyboru :
Realizatorem zamowienia zostanie PPHU EISPOL, ul. Florianska 8, 09-500 Gostynin z uwagi
na najnizszq cenq posiiku.
7. Post^powanie prowadzil : Joanna Przybylska
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