
Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

1. Zamawiający w dniu .................... na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku 
ustalił wartość szacunkową zamówienia, która wynosi:
netto ....................  zł  (bez podatku VAT) co odpowiada kwocie ....................  euro (1 
euro = 4,0196 zł).

2. brutto ....................  zł (z podatkiem VAT) co odpowiada kwocie .................... euro (1 
euro = 4,0196 zł).

3. Rozeznania rynku dokonano poprzez porównanie cen na podstawie:
a) ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,
b) odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,
c) rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami (załączyć do 

protokołu notatkę służbową) (podkreśli właściwe).
4. Rozeznanie rynku przeprowadził/a .......................................................................................
5. Załączniki do protokołu: .......................................................................................................

............................................................
(data,  podpis  pracownika 

merytorycznego)



WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
(dot. zamówień których wartość nie przekracza kwoty 30 000 PLN)

1. Na  podstawie  porównania  rynku  dokonano  wyboru  oferty 
najkorzystniejszej ........................................................................................................................
........................

2. Uzasadnienie wyboru
................................................................................................................................................

............................................................
(data,  podpis  pracownika 

merytorycznego)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

............................................................
(Data i podpis Kierownika zamawiającego)

Załącznik nr 2



WZÓR

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:
................................................................................................................................................

2. Opis przedmiotu zamówienia:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Opis wymagań:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Wykaz dokumentów:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5. Kryteria oceny ofert
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

7. Termin i miejsce złożenia oferty
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

........................................
(pieczątka oferenta)



OFERTA

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  z  dnia  ....................  dotyczące  zamówienia 
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych pn.
.......................................................................................................................................................

(wpisać nazwę nadaną zamówieniu)

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .................... zł
obowiązujący podatek VAT .................... % .................... zł
cena brutto .................... zł
(słownie ........................................................................................................................)
w tym/dotyczy robót budowlanych/:
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto .................... zł/r-g
narzut kosztów pośrednich/k.p./ ....................% od R i S
narzut kosztów zysku/Z/ ....................% od R+k.p./R/,S+k.p./S/.

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym 
warunki.

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez .................... dni.

Załączniki:
1. ....................
2. ....................

............................................................
(data  i  podpis  osoby 

upoważnionej)
Załącznik nr 3



PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Opis przedmiotu zamówienia:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu .................... na kwotę .................... .
3. W dniu .................... 20.................... r. zamieszczono na stronie internetowej ...................., 

informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
4. W dniu ....................  20....................  r.  zaproszono niżej wymienionych wykonawców 

do złożenia oferty:
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................

Zapytanie  to  skierowano  faksem/mailem/telefonicznie/drogą  pocztową/właściwe 
podkreślić/

5. W  terminie  do  dnia  ....................  20....................  r.  godz.  ....................  wpłynęły  w 
formie .................... poniższe oferty:

Lp.  Nazwa i adres 
wykonawcy

 Cena netto  Cena brutto

   

   

6. W  wyniku  analizy  ofert  przedmiotowe  zamówienie  udzielone 
zostanie: .............................
................................................................................................................................................

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

8. Postępowanie prowadził/a ....................................................................................................

.....................................................................
                                                                              (data, podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam…………………………............................................................

(Data i podpis Kierownika zamawiającego)


