
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun duszu Społecznego 
pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"  

 

 

www.ps31b.republika.pl 
ps31b@wp.pl 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 
15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4 
tel./fax. 85 6510981 

 
Notatka z przeprowadzonego 
ROZPOZNANIA CENOWEGO 

o warto ści nieprzekraczaj ącej równowarto ści 3 000 euro 
 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 
2007 roku Dz. U. Nr 223 poz. 1655.) ustawy nie stosuje się 
 

1. W celu zamówienia 
Wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniu Przed szkola samorz ądowego Nr 31 w 
Białymstoku, przeznaczonego na sal ę zajęć dodatkowych 
 
Które jest dostawą/usługą/ robotą budowlaną* przeprowadzano rozeznanie cenowe. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 3 000,00 PLN co stanowi 746 euro 
2. W okresie od 28.06.2012 do04.07.2012r. rozeznano rynek w formie  
        - sondaŜu telefonicznego*, 
        - sondaŜu internetowego*,  
        - sondaŜu pisemnego*,  
        - w oparciu o inne źródła*, 
       jakie  ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola: www.ps31b.republika.pl   
       i złoŜoną ofertę* 
 
Zebrano informację od następujących Wykonawców: 

Lp. Nazwy i adres Wykonawcy  Cena netto  Cenna brutto Uwagi 
1. JKComplex s.c. 

15-247 Białystok ul. 
Waszyngtona 22a/56 

2 000,00 zł 2 460,00 zł  
najtańsza 

oferta 
2. Elkawi Karol Wiszniewski 

15-054 Białystok  
ul. Mieszka I 11/133 

2 32,52 zł 2 500,00 zł  

3. P.H.U. JAROD  
Paweł Jaroszewicz 
Zalesiany 44 
18-106 Turośń Kościelna 

2 500,00 zł 3 075,00 zł  

 
3. Wybrano Wykonawcę: 

    JKComplex s.c., 15-247 Białystok, ul. Waszyngtona 22 a/56,  
 
4. Uzasadnienie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta została wybrana ze względu na najniŜsze koszty wykonania usługi 
      oraz uwzględniona została równieŜ wiarygodność firmy (dobre i rzetelne wykonanie usługi)  

 
Białystok dn. 24.08.2012r . 

 
 

mgr Małgorzata Muszy ńska 
Dyrektor 

Przedszkola Samorz ądowego Nr 31 
             w Białymstoku 

(podpis Dyrektor przedszkola) 
 

*niepotrzebne skreślić  
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Przedszkole Samorządowe Nr 31 
15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4 
tel./fax. 85 6510981 

 
 

Notatka z przeprowadzonego 
ROZPOZNANIA CENOWEGO 

o warto ści nieprzekraczaj ącej równowarto ści 3 000 euro 
 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 
2007 roku Dz. U. Nr 223 poz. 1655.) ustawy nie stosuje się 
 

1. W celu zamówienia 
Wykonania adaptacja pomieszczenia na potrzeby nowej gr upy – prace remontowe wg 
specyfikacji Nr 2 
 
Które jest dostawą/usługą/ robotą budowlaną* przeprowadzano rozeznanie cenowe. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 3 000,00 PLN co stanowi 746 euro 
2. W okresie od 28.06.2012 do04.07.2012r. rozeznano rynek w formie  
        - sondaŜu telefonicznego*, 
        - sondaŜu internetowego*,  
        - sondaŜu pisemnego*,  
        - w oparciu o inne źródła*, 
       jakie  ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola: www.ps31b.republika.pl  i złoŜoną 
ofertę* 
 
Wpłynęła tylko jedna oferta 
RAD – BUD Radosław Struk, ul. Gajowa 57/71 – 7 000, 00 zł brutto : 
 
3. Wybrano Wykonawcę: 

   RAD – BUD Radosław Struk, ul. Gajowa 57/71 
 
4. Uzasadnienie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta została wybrana ze względu na fakt, iŜ była jedna.  
 

Białystok dn. 24.08.2012r . 
 

mgr Małgorzata Muszy ńska 
Dyrektor 

Przedszkola Samorz ądowego Nr 31 
 w Białymstoku   

     (podpis Dyrektor przedszkola) 
*niepotrzebne skreślić  

 
 


