
 

 

Oznaczenie sprawy: WSR.2710.18.20221 

Wydział Strategii i Rozwoju  
(komórka organizacyjna) 

Kalisz, dn.22.06.2022 r. 

 

Protokół z otwarcia ofert  

1. Nazwa zamówienia: 

Wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej projektu pn. „Modernizacja dwutorowej 

bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu”, współfinansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań z zakresu 

infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2022 r. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia: 

netto: 361,95 PLN 2  

3. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  

brutto: 500 PLN 3 

4. Zamówienie udzielane na podstawie: art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych i § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

5. Termin składania ofert, otwarcia ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.06.2022 r. o godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.06.2022 r. o godz. 12:15. 

6. Wykonawczy uczestniczący w czynności otwarcia ofert4:  

Żaden z Wykonawców nie uczestniczył w otwarciu ofert. 

7. Zestawienie złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 

Data i 

godzina 

złożenia 

oferty 

Nazwa 

(firma) i 

adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

złożonej oferty 

(w PLN) 

…….5 ……. 

                                                 
1 Wpisać oznaczenie sprawy zgodne z obowiązującym JRWA (Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt). 
2 Wartość szacunkowa musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
3 Kwota brutto zapewniona w budżecie na realizację zamówienia.  

4 Należy wymienić wszystkich wykonawców z nazwy i adresu. 
5 W przypadku kierowania się przy wyborze oferty innym kryterium niż cena w tabeli należy podać dodatkowo informacje z tego zakresu zawarte w 

ofercie. 



 

 

1. 21.06.2022r., 

godz. 14:59 

Ledo-Grafik 

s.c. PPHU, ul. 

Księdza Józefa 

Sieradzana 9, 

62-800 Kalisz 

360,00 

 

 

2. 22.06.2022r., 

godz. 6:58 

Gruś 

Sylwiusz, 3R 

Agencja 

Reklamowo-

Marketingowa,  

ul. Wilcza 8,  

56-120 Brzeg 

Dolny 

553,50 

 

 

3. 22.06.2022r., 

godz. 11:00 

P.P.H.U 

Janusz Ciosek 

Wielka 

Reklama,  

ul. ks. J. 

Popiełuszki 

13,  

98-300 Wieluń 

713,40 

 

 

 

8. Informacje dodatkowe: 

Oferty, które zostały złożone w ramach ww. postępowania obecnie znajdują się na etapie 

weryfikacji przez Zamawiającego, zarówno pod kątem wystąpienia w niej ewentualnych 

 uchybień o charakterze formalnym, jak i oczywistych omyłek, w tym pisarskich i/lub 

rachunkowych. 

  

 

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju  

 /-------- / 

 Monika Otrębska - Juszczak 

……………………………………….. 
(podpis Kierownika komórki organizacyjnej, jego zastępcy lub 

osoby wskazanej jako odpowiedzialna za przeprowadzenie 

postępowania na zasadach określonych w Regulaminie 


