
Zalącznik nr 4 do Regulamin udzielania zamówień przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt.
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnvch z zakładu Aktvwności zawodowei .

Nr 3lZl2020 z dnia28 października2O2O r.

Członkowie Komisji:
Przewodniczący Komisj i - Krzysńof Kwietniowski
Członek komisji - Monika Bownik
Członęk komisji - Marcin Gwóżdź

Dzińając na podstawie ZarządzenianrDW|ZN7lż020 Dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej z
dnia 09 listopada 2020 w sprawie powołania członków Komisji zamówień do przeprowadzeniapostępowania
o wyborze zamówienia na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zZal<ładu Aktywizacji
Zawodowej Komisja przygotowała i przeprowadziła postępowanie w Ębie zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 28 paździemika2Oż0 r. na stronie
internetowej Caritas Diecezji Sandomierskiej www.sandomierz.caritas.pl, również zaproszenie do składania
ofert zostało skierowane drogą poczty tradycyjnej w dniu ż8 października2}2D r. do 3 Wykonawców.

W terminie tj. do dnia 09 listopada 2020 r. wpłynęły 3 oferty.

Po terminie nie wpĘnęĘ/a żadna oferta.

Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji odczltń dane .

Członkowie Komisji oświadcryli o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zestawienie ofert uzyskanych w postępowaniu:

Następnie komisja przystąpiła do oceny formalnej oferty. Oferta nr 1 spełniała, łłi+spełniała* warunki
zawartę w zapytaniu ofertowym. Oferta nr 2 spełniała, łłi+spełniała* warunki zawartew zapytaniu
ofertowym. Oferta nr 3 spełniała, łłi@ax warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

ofertanr2zostaŁawybrana/*.Wynikiprzeprowadzonegopostępowania
zostaną umieszczone na Stronie www.sandomierz.caritas.pl najpóźniej w dniu 9 listopada żOżOr. orazzostaną
powiadomione wszystkie osoby biorące udziń w postępowaniu.

protokół sporządził: Marcin Gwożdż /,L, €"r/'

Przewodniczący Komisj i - Krzysńof Kwietniowski ą rrł.P lL*L,Ć,-,r,sC'

Akceptacja Dyrektora Caritas Diecezj i Sandomierskiej

DYREKT o R

LP. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ofeĄ Dodatkowe
parametry

Waga

1 BUS-CENTER
Tomasz Gad

Ul.Spacerowa26 B;
ż6-067 Strawczyn

3l3 650,00 zł 81,18 oń

2 Automet Group Sp z
o.o. Sp. k.

Ul. Stankiewicza 4;
38-500 Sanok

ż54 610,00 zł 100,00 %

)J Truck Export - Import
Wvnaiem So. Z o.o,

I]l. Żlrawia 43/20l,
00-680 Warszawa

255 963,00 zł 99,47 Yo

Członek Komisji Monika Bownik L"J tr

Ks, Bogusław Pituc


