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Notatka służbowa 

W dniu 15 maja 2017 r. dokonano analizy rynku dotyczącej  zadania pn.: „Remont zaplecza 

kuchni wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F Domu 

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie” polegającej na 

zamieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego ogłoszenia o zamiarze 

udzielenia zamówienia wraz ze wskazaniem m.in. przedmiotu zamówienia, terminu i formy 

składania ofert oraz kryterium wyboru oferty. 

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 96 168,89 zł brutto co w oparciu o 

kurs euro określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254 § 1) (średni kurs złotego do euro wynosi 

4,1749) daje równowartość tj. 23 035 euro.  

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: 

„Budmex” Mieczysław Paweł Jurczak 

Bodzęcin 30 A, 72 – 221 Osina 

NIP 856-133-21-81 

Wartość zamówienia złożonej oferty wyniosła 94 430,96 zł brutto, co w oparciu o kurs euro daje 

wartość 22 618, 74 euro. 

W związku z powyższym ww. zamówienia udzielono firmie  

„Budmex” Mieczysław Paweł Jurczak NIP 856-133-21-81. 

Zamówienia udzielono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1,2,3 

Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. w 

sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy 

Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznych Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej 

Urzędu Miasta Szczecin oraz zasad udzielania Zamówień Publicznych w Domu Pomocy 
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Społecznej "Dom Kombatanta", których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora DPS "Dom 

Kombatanta" nr 24/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, 

określenia zasad udzielania zamówień publicznych określenia zasad wykonywania ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej). 

    

 

 


