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Załqcznik nr 6
INSTRUKCJI WYDATK)WAVu ŚnoorÓW PUBLICZ]WCH Z BUDZETU TEATRU
IZARZ4DZENIE NR 9/ 2016 z dnia I0 maja 2016 r.J

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartośćnie przekracza
równowańości kwoty 30 000 euro

l.

opis przedmiotu zamówienia:
,Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawq - zakup podestów scenicznych z
osprzętem, barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych Ępu case''
Przeprowadzono następujące postępowanie o udzielenie zamówienia:

:

2.

Wartośćzamówienia
netto 35.000 zł (słownie: trzydzieŚci pięć tysięcy złoĘch)
co stanowi kwotę 8.374,47 euro (słor'vnie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i 0,41
euro)
brutto 43.050 zł (słownie cńerdzięścitrzy tysiące pięódziesiąt zLoĘch)

3.

Kwota j aką zamawiaj ący zarrierua pr zęznaczy ć na sfinans owani e zamówi
brutto 43.050 zł (słownie: cńerdzieścitrzy tysiące pięódziesiąt złotych)

4. W

5.

eni

a

:

dniu 2 sierpnia 2016 r zwrócono się do 3 niżej wymienionych Wykona-wców z

zapytaniem cenowym / ofertowym:
1) ATHLETTC SP Z O.O.
2) LSV TECHNIKA T.Iciak, T.Wiśniewski, Sp Jawna
3) M.ostrowski Sp. J. al. Armii Krajowej 5 50-541 Wrocław
Zapytanie cenowe / ofertowe skierowano: faksem / e-mailem I telefonicznie / pisemnie

(wybrać właściwe)

6.

Zapytanie cenowe / ofertowe zamięszczono na stronie Zamawiającego
w dniu 3 sierpnia 2016 r.

7.

W wymaganym terminie łvpbnęłyŻ oferty.
lp

Nazwa wykonawcy
i adres wvkonawcv
ATHLETIC SP Z O.O.
ul. Katowicka 8A
46-200 Kluczbork

Cena netto

Cena
brutto

34.652

4Ż.62I,9.6
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47.278,74
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8. W dniu 10 sierpnia 2016 r o godz. 10.10 dokonano otwarcia ofert i w przeprowadzonym
postępowaniu wybrano ofertę nr I złoŻonąprzez ATHLETIC sP Zo.o. ul. Katowicka 8A
46-200 Kluczbork

/

jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania

i

warunki określonę w
ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.
9. Protokół sporządziłl a:
10. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej zatwietdził:
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