
STADION MIEJSKI 
W BIAŁYMSTOKU ADM-271-13/2016 
„Usługa odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku" 

Białystok, 27.10.2016 r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
spisany dnia 27.10.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości 
poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) f na realizację usłuai pn.: „Usłuaa odśnieżania, usuwania nawisów 
śnieżnych i zwisających sopli na terenie Stadionu Mieiskieao w Białymstoku" przez pracowników 
kierownika Zamawiającego: 

1. Paweł Tymcio - wykonujący czynności przewidziane dla przewodniczącego, 
2. Agnieszka Kurcewicz - wykonująca czynności przewidziane dla sekretarza, 

Pracownicy Zamawiającego stwierdzili, iż do dnia 27.10.2016 r. do godziny 10 0 0 wpłynęły trzy 
oferty. O godzinie 10 0 5 Pan Paweł Tymcio rozpoczął sesję otwarcia: 
1. oferty były zapieczętowane i opisane prawidłowo, 
2. Pan Paweł Tymcio podał wartość kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

zamówienia, tj. 
- część A - 154.160,63 zł brutto / 142.741,32 zł netto 
- część B - 213.357,81 zł brutto / 197.553,53 zł netto 

Oferty wa kolejności wpływu: 

1. Oferta oznaczona numerem 1, została złożona przez: 
- Nazwa wykonawcy POOD Łukasz Sakowicz 
- Adres ul. Celownicza 25,15-394 Białystok 
- Cena oferty w części A 176.460,00 zł brutto 
- Cena oferty w części B nie złożono oferty 
- Wykonanie jednego zlecenia odśnieżania dachu 24 godz. 
- Wadium 2 800,00 zł w formie gotówki - wpłata na kontc 

dn. 24.10.2016 r. 
> 

2. Oferta oznaczona numerem 2, została złożona przez: 
- Nazwa wykonawcy PROBET FIRMA DROGOWA J.A. Chocko 
- Adres Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Biatystok-Fasty 
- Cena oferty w części A nie złożono oferty 
- Cena oferty w części B 265.867,00 zł brutto 
- Wykonanie jednego zlecenia odśnieżania terenu 12 godzin 
- Wadium 4 000,00 zł w formie gotówki - wpłata na kontc 

dn. 26.10.2016 r. 
) 

3. Oferta oznaczona numerem 3, została złożona przez: 
- Nazwa wykonawcy MPO Sp. z o.o. 
- Adres ul. 42 Pułku Piechoty 48,15-950 Białystok 
- Cena oferty w części A nie złożono oferty 
- Cena oferty w części B 191.517,91 zł brutto 
- Wykonanie jednego zlecenia odśnieżania terenu 12 godzin 
- Wadium 4 000,00 zł w formie gotówki - wplata na kontc 

dn. 26.10.2016 r. 
) 

Na tym protokół zakończono. 
Podpisy: l!^S^,..^M^^.. 

Na tym protokół zakończono. 
Podpisy: 

1/ 
„STADION MIEJSKI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Białymstoku przy ul. Słonecznej, 15-323 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

i 

w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000452595, NIP 5423230046, 
REGON 200763186, kapitał zakładowy w wysokości 32.822.000,00 


