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       Biała Podlaska 05.07.2021r. 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający: Dział Administrowania Nieruchomościami. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności ratownika wodnego w niecce 

głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF 

Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U.               

z 2020 r., poz. 350 z późn. zm.),  

Zamówienie podzielono na pięć części. 

3. Zapytanie ofertowe skierowano do ogółu Wykonawców zamieszczając je na stronie 

internetowej Uczelni www.awf-bp.edu.pl w zakładce „zamówienia publiczne – zapytania 

ofertowe” oraz na tablicy ogłoszeń, od dnia 30.06.2021r. 

4. Termin składnia ofert upłynął w dniu 05.07.2021r godz:12:00. 

5. W wyniku zapytania ofertowego, otrzymano 6 ofert od następujących Wykonawców: 

Część 1: 

OFERTA NR 2 NATALIA ANITA CELEJ ŁAZY 25F 21-400 ŁUKÓW -– ofertę 

otrzymano osobiście w dniu 01.07.2021r. o godz. 11:40, Wykonawca oferuje wykonanie 

zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 18,30 zł brutto za jedną godz. świadczenia 

usługi 

Wartość zamówienia dla części 1 w oparciu o planowaną ilość godzin w okresie 

świadczenia usługi wynosi: 18,30 x 1 138h = 20 825,40 zł brutto 

Część 2 

OFERTA NR 1 OLIWIA SILIPICKA JANA III SOBIESKIEGO 6/35 21-500 BIAŁA 

PODLASKA-– ofertę otrzymano osobiście w dniu 01.07.2021r. o godz. 09:00, 

Wykonawca oferuje wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 18,30 zł brutto 

za jedną godz. świadczenia usługi; 

Wartość zamówienia dla części 2 w oparciu o planowaną ilość godzin w okresie 

świadczenia usługi wynosi: 18,30 x 1 138h = 20 825,40 zł brutto 

Część 3 

OFERTA NR 3 EWELINA CISAK UL. ZACHODNIA 6A 21-560 MIĘDZYRZEC 

PODLASKI –– ofertę otrzymano osobiście w dniu 01.07.2021r. o godz. 13:40, 

Wykonawca oferuje wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 18,30 zł brutto 

za jedną godz. świadczenia usługi; 

Wartość zamówienia dla części 3 w oparciu o planowaną ilość godzin w okresie 

świadczenia usługi po doliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wynosi: 21,89 x 1 

138h = 24 910,82 zł brutto 

Część 4 

OFERTA NR 5  MATEUSZ JUSZCZAK Bielany 14A, 21-532 Łomazy– ofertę 

otrzymano osobiście w dniu 01.07.2021r. o godz. 15:00, Wykonawca oferuje wykonanie 

zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 18,30 zł brutto za jedną godz. świadczenia 

usługi; 
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Wartość zamówienia dla części 4 w oparciu o planowaną ilość godzin w okresie 

świadczenia usługi wynosi: 18,30 x 1 138h = 20 825,40 zł brutto 

Część 5 

OFERTA NR 4 PATRYK LEWCZUK UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 B 21-560 

MIĘDZYRZEC PODLASKI– ofertę otrzymano osobiście w dniu 01.07.2021r. o godz. 

14:15, Wykonawca oferuje wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 18,30 zł 

brutto za jedną godz. świadczenia usługi; 

Wartość zamówienia dla części 5 w oparciu o planowaną ilość godzin w okresie 

świadczenia usługi wynosi: 18,30 x 1 138h = 20 825,40 zł brutto 

Część 6 

OFERTA NR 6 ALEKSANDRA JAWOSZEK MICHAŁKI KOLONIA 8 21-504 

ROKITNO– ofertę otrzymano osobiście w dniu 02.07.2021r. o godz. 14:15, Wykonawca 

oferuje wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 18,30 zł brutto za jedną 

godz. świadczenia usługi; 

Wartość zamówienia dla części 5 w oparciu o planowaną ilość godzin w okresie 

świadczenia usługi wynosi: 18,30 x 1 138h = 20 825,40 zł brutto 

 

6. Do oceny ofert stosowano następujące kryterium: najniższa cena brutto oferty za 1 godzinę 

świadczenia usługi ratownictwa wodnego. 

7. W wyniku badania i oceny ofert za najkorzystniejsze wybrano oferty: 

W części 1 - OFERTA NR 2 NATALIA ANITA CELEJ ŁAZY 25F 21-400 ŁUKÓW, 

która jako jedyna swoim zakresem obejmuje 1 część zamówienia oferując cenę oraz 

zobowiązanie do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym. 

W części 2 - OFERTA NR 1 OLIWIA SILIPICKA JANA III SOBIESKIEGO 6/35 21-500 

BIAŁA PODLASKA która jako jedyna swoim zakresem obejmuje 2 część zamówienia 

oferując cenę oraz zobowiązanie do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym 

W części 3 - OFERTA NR 3 EWELINA CISAK UL. ZACHODNIA 6A 21-560 

MIĘDZYRZEC PODLASKI, która jako jedyna swoim zakresem obejmuje 3 część 

zamówienia oferując cenę oraz zobowiązanie do wykonania całego zakresu przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym 

W części 4 - OFERTA NR 5  MATEUSZ JUSZCZAK Bielany 14A, 21-532 Łomazy, która 

jako jedyna swoim zakresem obejmuje 4 część zamówienia oferując cenę oraz zobowiązanie 

do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 

zapytaniu ofertowym. 

W części 5 - OFERTA NR 4 PATRYK LEWCZUK UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 B 

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI, która jako jedyna swoim zakresem obejmuje 5 część 

zamówienia oferując cenę oraz zobowiązanie do wykonania całego zakresu przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym 

W części 6 - OFERTA NR 6 ALEKSANDRA JAWOSZEK MICHAŁKI KOLONIA 8 21-

504 ROKITNO, która jako jedyna swoim zakresem obejmuje 5 część zamówienia oferując 

cenę oraz zobowiązanie do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym 
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Inne uwagi: 

➢ W każdej z części z wybranym Wykonawcą, zostanie podpisana umowa sporządzona 

przez Zamawiającego, uwzględniająca sposób świadczenia usługi określony w 

niniejszym zapytaniu 

8. Postępowanie przeprowadzili i dokonali badania i oceny ofert w imieniu Zamawiającego: 

mgr Paweł Mielnik – odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia oraz mgr Radosław 

Kułakowski – odpowiedzialny za sprawy proceduralne, związane ze złożeniem i wyborem 

oferty oraz opracowaniem dokumentacji postępowania. 

9. Na tym protokół zakończono i podpisano:  

 
 


