
GRYFICKIE 
TO\YA,RZYSTWO BUD W"l ... 'M SPCŁECZNEGO 
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Regon 811934172. NIP 857-17-29-827 Gryfice 05.04.2022r 

Protokół z przeprowadzonego postępowania 

1. Przedmiot zamowienia:Wykonanie dokumentacji( kosztorys inwestorski, przedmiar robót) na 

docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego i 

gospodarczego przy ul. Kosciuszki 47 w Gryfieach 

2. Wartość szacunkowa zamówienia: 
netto ...... ...... .... . 1500 .... ...... .. .. .. .. .. . PLN stawka podatku VAT ......... 23 ........ .... % 

brutto .. .. .. .. .. . ..1845 .. ............ .. ...... .. .... PLN 

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury: Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do wykonawcy/ów za pośrednictwem: strony 

internetowej Gryfiekiego TBS poczty, faksu, e-maiła* (poniżej należy podać nazwę i adres 

wykonawcy/ów:) 

~ Porównanie ofert: 

Do upływu terminu składania ofert, tj . do dnia .. .. ... 04.04.2022r ...... .. .. .. .. .. .... .. wpłynęły za 

pośrednictwem faksem, e-mailem, pocztą osobiście*, następujące oferty (w załączeniu): 

Nr Termin realizacji Gwarancja 
Oferty 

Nazwa i adres firmy Wartość brutto zł dni/tygodni w miesiącach 

PRO-BUD Jarosław Walczak ul. 
1. Przestrzenna 16, 72-300 Gryfice 3 075,00 zł 

Projektowan ie i Usługi 

ZDB Łukasz Dzikowski ul. Wojska 
2. Polskiego 47A/5 , 72-300 Gryfice 800,00 zł 15.05.2022 

3 
GOBAR Budownictwo, ul. 

3 507,47 zł 10.05.2022 12 mies i ęcy 
Wybickiego SB/6, 82-200 Malbork 

NAOS ul. Chrobrego 24, 78-320 
4 Połczyn Z d rój 29 000,00 zł 30.06.2022 

s. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 
Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą ofertę cenowo-rzeczową złożyła firma : ZDB Łukasz 

Dzikowski ul. Wojska Polskiego 47A/5, 72-300 Gryfice (nazwa i adres Wykonawcy) 
' 

Cena brutto- .. . 800 .... : .... ...... .. ........ zł ., Termin realizacji- ... do 15.05.2022 .. .. .. .. 

Inne istotne elementy oferty: cena, okres gwarancji, czas wykonania .... .. .. .......... ...... ...... .. .. ... ...... .. 

6. Uzasadnienie wyboru oferty: Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert stwierdzono ,że 

najkorzystniejszą ofertę przy najniższej ófercie ceńowej oraz spełnieniu wymaganych 

parametrów zgodnych z postępowaniem prowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe 

przedłożyła firma: ZDB Łukasz Dzikowski ul. Wojska Polskiego 47 A/5, 72-300 Gryfice 
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Gryfice 05. 04. 2022r 

Protokół z przeprowadzonego postępowania 

1. Przedmiot zamowienia:Wykonanie dokumentacji( kosztorys inwestorski, przedmiar robót) na 

wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz termoizolacji ściany nośnej budynku przy ul. 

Kamienna Brama 2 w Gryfieach od strony ul. lesnej wraz z uzupełnieniem ubytków murowych i 

tynkarskich ściany budynku. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia: 
netto .... .. ... .... .. .. 1500 .. ........ ..... ... ... PLN stawka podatku VAT .... ..... 23 .... .. .... .. % 

brutto . . . . . . . . . . . . .1845 .. .. ... .. ... ... ... .. ... ... .. PLN 

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury: Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do wykonawcy/ów za pośrednictwem: strony 

internetowej Gryfiekiego TBS poczty, faksu, e-maila* (poniżej należy podać nazwę i adres 

wykonawcy/ów:) 

4. Porównanie ofert: 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia ...... . 04.04.2022r .. .... .......... .. .... wpłynęły za 

pośrednictwem faksem , e-mailem, pocztą osobiście*, następujące oferty (w załączeniu) : 

Nr Termin realizacji Gwarancja 
Oferty Nazwa i adres firmy Wartość brutto zł dni/tygodni w miesiącach 

PRO-BUD Jarosław Walczak ul. 
1. Przestrzenna 16, 72-300 Gryfice 3 000,00 zł 30 dni 

Projektowanie i Usługi 

ZDB Łukasz Dzikowski ul. Wojska 
2. Polskiego 47A/5, 72-300 Gryfice 600,00 zł 15.05.2022 12 miesięcy 

3, GOBAR Budownictwo, ul. 
3 095,78, zł 10.05.2022 12 miesięcy 

Wybickiego 5B/6, 82-200 Malbork 

PHU KUMBUD Z.Bramowicz 
4 Siemianowice Sląskie 2 829,00 zł 10.05.2022 24 miesiące 

s. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 
Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą ofertę ceno~o-rzeczową złożyła firma : ZDB Łukasz 

Dzikowski ul. Wojska Polskiego 47 A/5 , 72-300 Gryfice (nazwa i adres Wykonawcy) 

Cena brutto- ... 600 .... .... . ..... ... ... .... . zł ., Termin realizacji- ... do 15.05.2022 .. ..... . 

Inne istotne elementy oferty: cena, okres gwarancji, czas wykonania ..... ..... ... ... ....... .. .... ... ..... .. ..... . 

...... .. ........ ... ... .... ... ... ..... .. ..... ... .... .. .. .... .... ...... .. .. .. .............. .... ..... .. .... ........... ... ...... ........ ....... ............ .... 

6. Uzasadnienie wyboru oferty: Po przepro'~adzonefanalizie złożonych ofert stwierdzono ,że 

najkorzystniejszą ofertę przy najniższej ofercie cenowej oraz spełnieniu wymaganych 

parametrów zgodnych z postępowaniem prowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe 

przedłożyła firma: ZDB Łukasz Dzikowski ul. Wojska Połskiego 47A/5, 72-300 Gryfice 


