
 

Uchwała Nr 11/16 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 

w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań 
przetargowych w 2015 roku. 

 

 

 Na podstawie § 17 ust.2 pkt 6 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. 

Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co 

następuje: 

§1. Przyjmuje się informację z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2015 roku przez 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu 

    /-/ Waldemar Miśko   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



 
 
 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 11/16 

Zarządu ZMiGDP  

  z dnia 27.04.2016 r. 
 

Informacja 
o przeprowadzonych postępowaniach zamówień publicznych 

w 2015 roku 
 
 

BIURO ZWIĄZKU 
 

1. Zakup oprogramowania bazodanowego realizowanych w ramach projektu Wrota Parsęty II - usługi 
społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 40 000,00 zł. brutto,  
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
SOFTBAY Sp. z o.o. Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin 
Wartość oferty wyniosła: 38 000,00 zł  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) brutto. 
Umowa została podpisana w dniu 6.03.2015r. 
 
2. Wykonanie usług nadzoru nad robotami budowlanymi poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją działań realizowanych w ramach projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz 
gmin sąsiednich. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 96 655,00 zł brutto. 
Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania częściowe. 
W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
- na realizację wszystkich zadań została wybrana oferta firmy: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 72-643 
Koszalin 
L.p. Nazwa Cena ryczałtowa (zł brutto) 
1. Zadanie częściowe nr 1  8 400,00 zł 
1.1. 1. Gmina Karlino  1 000,00 zł 
1.2. 2. Gmina Dygowo  1 000,00 zł 
1.3. 3. Gmina Dygowo  6 400,00 zł 
2. Zadanie częściowe nr 2              11 600,00 zł 
2.1. 1. Gmina Połczyn Zdrój   4 600,00 zł 
2.2. 2. Gmina Rąbino    3 500,00 zł 



2.3. 3. Gmina Ostrowice    3 500,00 zł 
3. Zadanie częściowe nr 3    7 500,00 zł 
3.1. 1. Gmina Sianów    2 000,00 zł 
3.2. 2. Gmina Sianów  3 500,00 zł 
3.3. 3. Gmina Sianów  2 000,00 zł 
Wartość oferty wyniosła: 27 500,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) 
brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 23.04.2015 r. 

 
3. Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 259 000 zł brutto 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. 
 
Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
zamówienia przez ofertę z najniższą ceną, na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.  
 
4. Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych w ramach realizacji 
projektu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gminach sąsiednich.   
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 120.000,00 zł. brutto,  
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Komplet Inwest Sp. J. ul. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
Wartość oferty wyniosła: 105 000,00 zł  (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 08.04.2015 r. 
 
5.  Wykonanie dostawy pojemników do segregacji odpadów.  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 54 600,00 zł brutto. 
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
TECHMARK L. Ogłoza S. Zdziechowski Sp. J., ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki 
Wartość oferty wyniosła: 50 553,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) 
brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 14.04.2015 r. 
 
6. Wykonanie dostawy i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 14.550,00 zł brutto.  
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal, Młyńsko 47, 98-350 Biała  
Wartość oferty wyniosła: 14 022,00 zł  (słownie: czternaście tysięcy dzadzieścia dwa złote 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 30.04.2015 r. 
 
7. Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 259 000,00 zł brutto.  
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
wykonawców wspólnie składających ofertę: CASE-Doradcy Sp. z o. o. ul. Polna 40/212, 00-635 Warszawa 
oraz ENERGOROZWÓJ S.A. ul. Czerniakowska 71/302, 00-635 Warszawa. 
Wartość oferty wyniosła: 169 800,00 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 
00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 31.03.2015 r. 
 
8. Dostawa materiałów promocyjnych  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 16 144 zł brutto.  
Zamówienie realizowane było w częściach 
W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Pro-Factum Krzysztof Pasierbek, Katarzyna Pasierbek Sp. J., ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin. 
Wartość oferty wyniosła: 8288,30 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 30/100) 
brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 14.04.2015 r. 
 
9. Wykonanie usług nadzoru nad robotami budowlanymi poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją działań realizowanych w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne 
na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, 
KIK/48 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 62 720,00 zł brutto. 
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 



 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
 
Grzegorz Spychalski M.Z.-BUD ul. Wojska Polskiego 26/9, 78-300 Świdwin.  
Wartość oferty wyniosła: 56 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 07.05.2015 r. 
 
10. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Połczynie-Zdroju w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin 
sąsiednich 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 652 800,00 zł brutto.  
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk, 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Zamkowa ¼ 
Wartość oferty wyniosła: 629 000,00 zł  (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) 
brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 17.06.2015 r. 
 
11. Dostawa materiałów promocyjnych – EOG 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:  
- zadanie częściowe nr 1 -  5 000 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 2 – 140 000 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 3 – 29 500 zł brutto. 
W postępowaniu wpłynęło 14 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
- zadanie częściowe nr 1 
FHU Mariola Borkowska, z siedzibą w Tarnów 33-100, ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 13/21  
Wartość oferty wyniosła: 1.778,98 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 
98/100). Umowa została zawarta w dniu 29.06.2015 r. 
- zadanie częściowe nr 2 
ZAPOL Sobczyk spółka jawna, z siedzibą w Szczecinie 71-062, Aleja Piastów 42  
Wartość oferty wyniosła: 133.000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100). 
Umowa została zawarta w dniu 01.07.2015 r. 
- zadanie częściowe nr 3 
Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola  
Wartość oferty wyniosła kwoty 13.307,60 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy trzysta siedem złotych 
60/100). 
Umowa została zawarta w dniu 13.07.2015 r. 
 
12. Wykonanie robót budowlanych polegających poprawie efektywności energetycznej w Zespole Szkół 
w Dygowie w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 



na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 1 147 000 zł brutto,  
W postępowaniu wpłynęło 0 ofert. 
Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. 
 
13. Wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej świetlicy 
wiejskiej w Bardach w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 195 000,00 zł brutto,  
W postępowaniu wpłynęło 1 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Kłusek Mariusz Usługowy Zakład Ogólnobudowlany, Rzęcino 13/3, 78-331 Rąbino  
Wartość oferty wyniosła: 121 922,70 zł  (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia 
dwa złote 70/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 30.07.2015 r. 
 
14. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rąbinie. w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich" 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 466 530,00 zł brutto.  
W postępowaniu wpłynęło 2 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek, Rzęcino 13/3, 78-331 Rąbino  
Wartość oferty wyniosła: 428 500 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 0/100) 
brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 29.09.2015 r. 
 
15. Wykonanie robót budowlanych polegających poprawie efektywności energetycznej w Zespole Szkół 
w Dygowie – przetarg II w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich". 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 1 147 000,00 zł brutto,  
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 



 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Usługowym Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c., z siedzibą w Grzybowie ul. 
Szkolna 27 
Wartość oferty wyniosła: 1 526 800,00 zł (słownie: milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 
00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 03.08.2015 r. 
 
16. Utworzenie pracowni Bioróżnorodności  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 1.766.548,76 zł,  z czego 
1.694.000,00 zł brutto wydatki kwalifikowalne i 72.548,76 zł brutto wydatki niekwalifikowalne z wpłat gmin 
na remont pomieszczeń  
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
PULS-ART Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój   
Wartość oferty wyniosła: 1.783.500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące 
pięćset złotych 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 05.10.2015 r. 
 
17. Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego II nad robotami budowlanymi poprzez pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją działań realizowanych w ramach projektu pn. Działania 
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie 
Dorzecza Parsęty, KIK/48. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 90 320,00 brutto, w tym 
zadanie częściowe nr 1 – 34 320,00 zł brutto, zadanie częściowe nr 2 – 56 000,00 zł brutto. 
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Grzegorz Spychalski MZ-BUD ul. Wojska Polskiego 26/9, 78-300 Świdwin. 
Wartość oferty wyniosła: 96 000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 19.08.2015  r. 
 
18.  Kompleksowa dostawa wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z 
przeprowadzeniem szkoleń 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 9 786 116 zł brutto.  
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 



COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 116 , 
Wartość oferty wyniosła: 9.909.741,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy 
siedemset czterdzieści jeden 00 / 100 złotych) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 16.10.2015 r. 
 
19. Wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej obiektu 
budynku administracyjnego w Ostrowicach  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 488 600,00zł brutto.  
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk, z siedzibą w Połczynie-Zdroju ul. Zamkowa 1/4, 
Wartość oferty wyniosła: 449 900,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 
00/100)brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 16.11.2015 r. 
 
20. Usługi drukowania i dostawa materiałów promocyjnych 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:  
- zadanie częściowe nr 1 -  165.400,00 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 2 –   51.840,00 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 3 – 120.000,00 zł brutto. 
W postępowaniu wpłynęło 15 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
1. Zadanie częściowe nr 1: 
- FHU Mariola Borkowska, ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 13 lok. 21, 33-100 Tarnów, 83 149,43 zł brutto 
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące  sto czterdzieści dziewięć złotych 43/100) 
Umowa została zawarta w dniu 03.12.2015 r. 
 
2. Zadanie częściowe nr 2: 
- Janecki Wojciech AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO „B&W”, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 
Sosnowiec, za cenę 66 124,80zł, 
Nie podpisano umowy 
 
3. Zadanie częściowe nr 3: 
Pracownia Reklamowa Grafpro I Judyta Kucułyma, ul. Poznańska 83, 76-200 Słupsk 
- za cenę 19 800,00zł 
Nie podpisano umowy 
 
21. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji Projektu: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.” 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  



zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 185 584,55 zł brutto.  
Unieważniono postępowanie 
 
22. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji Projektu: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.” – II 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 149 030,00 zł brutto. 
W postępowaniu wpłynęło 1 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie Oddział w 
Szczecinie, ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin, 
Wartość oferty wyniosła: 149 028,75zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 
75/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 30.12.2015 r. 
 

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LIPIU 
 
1. Wykonanie usług z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gm. Rąbino 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych (dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w Lipiu, gm. Rąbino, w ilości 4500 godzin lekcyjnych (dalej „godzin”), w tym: w 2015 r. - 2700 godzin, w 
2016 r. - 1800 godzin. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                      z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 ze  zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.  
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:  
225 000,00 zł brutto,  
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Fundacja „Nauka dla Środowiska”, ul. Racławicka 15/17, 75-620 Koszalin 
 
Wartość oferty wyniosła: 225 000,00 zł  (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 24.03.2015 r. 
 
 


