
………………………… 

pieczątka Zamawiającego 

 

Znak sprawy: SK.271.1.2019 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego 

ROZPOZNANIA CENOWEGO 

 

 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zastosowaniem  

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w trybie „zapytania ofertowego” 

 

 

1. Zamówienie dotyczy: 

„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza”  

 

2. W celu realizacji powyższego zamówienia w dniu 28.11.2019.r. zamieszczono na 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza: http://bip.lubsza.ug.gov.pl 

zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

 

3. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty wpłynęły poniższe oferty: 

 

1) Arkadiusz Jerzy Sputowski,            , oferta z dnia 30.11.2019 r. na kwotę 18.500,00 zł, 

2) Skowroński Łukasz,                        , oferta z dnia 01.12.2019r. na kwotę 8.976,00 zł, 

3) Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej Andrzej Hawran,    oferta z dnia 

02.12.2019 r. na kwotę 5.658,00 zł, 

4) AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.,                             , oferta z dnia 

04.12.2019 r. na kwotę 33.948,00 zł, 

5) Tomasz Majcherek,                         ,oferta z dnia 05.12.2019 r. na kwotę 7.000,00 zł,  

6) Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej Andrzej Hawran,    oferta z dnia 

06.12.2019 r. na kwotę 5.388,00 zł, 

7) Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. Spółka komandytowa,             , oferta z dnia 

10.12.2019 r. na kwotę 35.055,00 zł, 

8) Bogdan Rajek,                                  oferta z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 5.700,00 zł, 

9) Kancelaria Radcy Prawnego i Audytora,                      oferta z dnia 11.12.2019 r. na 

kwotę 5.904,00 zł, 

10)  Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy Katarzyna Dżygała,                  oferta z dnia 

12.12.2019 r. na kwotę 17.712,00 zł, 

11)  DPC Danylczenko i Spółka Sp.J.,                oferta z dnia 12.12.2019 r. na kwotę 

26.697,15 zł, 

12) Renata Zarzycka,                       oferta z dnia 12.12.2019 r. na kwotę 4.200,00 zł, 

13) Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej Andrzej Hawran,         , oferta z 

dnia 12.12.2019 r. na kwotę 5.412,00 zł, 

http://bip.lubsza.ug.gov.pl/


   

4. Spośród ofert spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu 

ofertowym, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 12 złożoną przez Wykonawcę: 

 

Renata Zarzycka,                       oferta z dnia 12.12.2019 r. na kwotę 4.200,00 zł. 

  

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

            Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo, która spełniała wymogi określone  

            w zaproszeniu do złożenia ofert z dnia 28.11.2019r. 

6. Postępowanie unieważniono: 

 

nie dotyczy ……………………………………………………………………………... 

(podać powody) 

 

 

 

Lubsza, dnia 20.12.2019r. 

      Jolanta Kuziemska- Skarbnik Gminy 

                                                                         …………….…………………………... 

                                                                                 podpis, pieczątka pracownika 

                                                                                 prowadzącego postępowanie 

 

 

 

 

      Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy 

Wybór zatwierdzam:                                   …… …………….…………………….. 

                                                                       data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 


