
PRoToKoŁ
z Zebrartia Komisji Przetargowej

dla zadania

Rozbudowa i przebuclowa Budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanYch PrzY ul,

I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I
z dnia 03 lipca 2018

w przedmiocie otwarcia ofert

nr postępowaniażl20I8

W dniu 03 lipca 2018 w siedzibie Stowarzyszęniazebrała się Komisja Przetargowa

powołana d1azadania: Rozbudowa iprzebudowa Budynku Hospicjum przy ul. DaszYńskiego 29

w Gliwicqch-etap l, w następujqcym składzie:

Artur pakosz

Bożena Niemczynowicz
inż. Piotr Fisher
prawnik Marek Me|ler
inż. Jacek Starak

. Komisja zebrała się w celu dokonania czynności otwarcia ofert, w związku z

zamówieniem opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego i w BlP w dniu ],5

czerwca 2018 pod nr ź0].8
Komisja przypomniala, iż termin składania ofert dla tego zadania uPłYnął w dniu 29

czerwca żOI8, o godz. 10.00

Mając na uwadze treść normy zart.86 ustawy prawo zamówień publicznYch Komisja

stwierdza, co następuje:

L, przed przystąpieniem do czynności otwarcia ofert Członkowie Komisji wYPełnili

oświadczenia na druka chZP-I,L ( w zał)

ż. kwota, ktorą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to

ż.ogg,ż87,44 PLN netto (słownie: dwa miliony trzydzieŚci dziewięĆ tysięcy dwieŚcie

osiemdziesiąt siedem złotych i 4Ą/t0O)

3. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez wszystkich Członków Komisji,

4. W dacie składania ofert wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta, Wg następujących

parametrów:

a) nazwa Oferenta: Zakład Budowlano lnstalacyjny,,ALFA" mgr inż Wojciech Caputa

b} adres Oferenta: Plebiscytowa I,44-LO0 Gliwice

c) oferowana cena: 1.999"753,56 PLN (netto)to jest ż.459.696,87 PLN (brutto)

d) oferowany termin wykonania: 12 miesięcy

e) okres gwarancji: 5 lat

f) warunki płatności: od 3o dni od otrzymania przezzamawiającego faktury vAT

1.

2.

3.

4.
5.

ń^(
fi'[L-



5.

6.

Nikt nie zgłosił zastrzeżen z przebiegu posiedzenia,

wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności

ofert.

7, Na tym protokół zakończono,

1. Artur Pakosz

ż. Bożena Niemczynowicz

3, inż Piotr Fisher

4, prawnik Marek Meller

5. inż. Jacek Starak



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia

*ii:;;:;a i przebuclowa Budynku Hospicjum Milosierdzia Bożego usytuowanych PrzY ul,

I. Duszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

b) nrz 3l20l8 st

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego

powierzył wytonańie 
- zastrzeżonvcl, {l" . "ńui" czynności/członka komisji

przetargowejluiegiógo/innej osoby ńYt<onującej czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówieniax

Imię (imiona) Ańur
Nazwisko pakosz

. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, ze:
' 1j nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

ż) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem

związany z tytułu przysposobi.niu, opióti lub kurateli.z *ykonu*,ą, jćgo zastępcą prawnym lub

członkami organów zarządzającv.n-rirJ Óróinów nadzorczych wykonawców ubiegającYch się o

udzielenie zamówienia;

3) przed" upływem 3 lat od dnia wszczęcia

pozostawaiem w stosunku pracy lub zlecenia

)arządzających lub organów nadzorczych

postępowania o udzielenie zamówienia nie

i ńvi|nu*.ą i nie byłem członkiem organów

ńrona*cOw ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, źe moze to

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione W związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przókupstwa, przestępstwo Przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popłnione'w celu osiągnięĆia korzyści majątkowych,

enie przyiociół c
HOSPlCJUM w GLlWlCACH

ul Doszyńskiego 29
44-10l GLIWICE

NlP ó3l 2l 992ó2 REGON 27288327ó

Gliwice, dnja 03.07.2018 r,

W związku z zaistnieniem jednej

postępowania

z powyższych podlegam wyłączeniu z niniejszego

dnia,,....,..,...,,....,.....,,... r,

x , niepotrzebne skreślić

(podpis)



Załącznik nr 3

Druk! dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia
a) nazwa:
Rozbudowa i przebutlowa Buclynku Hospicjum Miłosierclzia Bożego usytuowanych przy ul,

I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

b) nrz 3lżOt8

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego

powierzył wytonańie zastrzeżonv"r, 9|" . ,ńui. czynności/członka komisji

przetargowej/biegłego/innej osoby ńykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówieniax

Imię (imiona) Bożena
Nazwisko Niemczynowicz

uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1j nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2)niepozostajęwzwiązkumałżeńskim,Wstosunkupokrewieństwalubpowinowactwawlinii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem

związany z tytułu przysposobiuniu, opiut i lub kurateli.z *ykona*cl, jego zastępcą prawnym lub

członkami orgunó* ,urrądzającyih luu órguno* nadzorczych wykonawców ubiegających się o

udzielenie zamówienia i

3) przed ".upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie

pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia ż *viionuń,ą i nie byłem członkiem organów

zarządzających lub organów nuJior..ych wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

4) nie pozostaję z zadnym wykonawcą * t?k]T :!?:::I:,r*nym 
lub fakĘcznym, ze moze to

' 
budziĆ uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronnoscl;

5) nie zostałem prawomocnie skaza.ny za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo Przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestędffi popłnione'w celu osiągnięćia korzyści majątkowych,

Gliwice, dnia 03,07,2018 r,

Wzwiązkuzzaistnieniemjednej@podlegamwyłączeniuzniniejszego
postępowania )

.,2,.:,....,,.."" dŁ_" """" r,

,zy ;lenie Przyjoc iÓł ChorycHosPlcJUMwcitwtcłcH t -
ul Doszyńskiego 29łł-lol Gltwtcp



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenle zamówienia

oznaczenie zamówienia
a) nazwa:
Rozbudowa i Przebudowa Budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul.
I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

b) nrz 3l20I8

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji
przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówieniax

Imię (imiona) Piotr
Nazwisko Fischer

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej zafałszywe zeznania oświadczam, że:
' 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

z) nie pozostaję w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegająrych się o
udzielenie zamówienia ;

3) przed ,upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;

4) nie pozostaję z źadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyŚci majątkowych.

W związku z zaistnieniem jednej
postępowania

z powyższych

St
HOSP|CJUM vr GL|W|CACH

ul Doszyńskiego 29
44-10] GLlWlcE

NlP ó3l21992ó2 REGON 27288327ó

* - niepotrzebne skreślić
(podpis)



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzlelenie zamówienia

oznaczenie zamówienia
a) nazwa:
ńozbutlowu i przebudowa Budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanYch PrzY ul,

I. Daszyńskiego 29,31 w Gliwicach-ETAP I

b) nrz 3l20l8

,07.20IB r.

st

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego
powierzył wykonańie 

- zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji

|rzetariowej/Óiegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówieniax

Imię (imiona) Marek
Nazwisko Meller

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

ż) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
' 

prostei, pońrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stoPnia oraz nie jestem

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub

członkami organów zarządzających iub organów nadzorczych wykonawców ubiegającYch się o

udzielenie zamówienia;

3) przed "upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie

pozostawałem w stosunku pracy lub zlecónia z wyiionawcą i nie byłem członkiem organów

zarządzająolch lń orgunÓ* nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

4) nie pozostaję z zadnym wykonawcą w takim stosunku. prawnym lub faktycznym, że może to
' 

UuOŻić urasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przókupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyŚci majątkowych,

2Y§Ęęnie Przvlneiół Ch
HQ§lJiCJUM vt, {'i.,\YiC/\CH

u| Dosuyn:lkrego 
'n44"]0l GrlWlCE

NlP ó3 l 21 9 9 2 62 REG ON 27 2BB327 6

W związku z zaistnieniem jednej
postępowania

z niniejszego

* - niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia

|;il\:;a i przebudowa Budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul,

I. Daszyńskiego 29,31 w Gliwicach-ETAP I

b) nrz 312018

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego

powierzył wyronaiie 
- zastrzeżonvcr, {!" . .ńul" czynności/członka komisji

przetargowej/biegłego/innej osoby ńYronującej czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówieniax

Imię (imiona) Jacek
Nazwisko starak

. uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
' 1j nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaję w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w |inii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem

związany z tytułu przysposobi"niu,'opión iub kurateli,, *ykonu*,i,.i"_g:^:::l:pcą prawnym lub

członkami "d;;il;;;ąóii;ą.vin-t[ń 
órguno* nadzorczych wykonawców ubiegającYch się o

udzielenie zamówienia;

3) przed" upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie

pozostawałem w stosunku pracy tuu ltecónia ż *yiionu*,ą i nie byłem członkiem organów

zarządzających lub organów nalior.ryc6 wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

4) nie pozostaję z zadnym .wykonawcą 
w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, że może to

budzić ururulńonu wątpliwości co do mojej bezstronności;

5) nie zostałem prawomocnie skazany Za przestępstwo popełnione W związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo Przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępJfio p"pjnione w celu osiągnięćia korzyści majątkowych,

Gliwice, dnia 03,07,2018 r,

W związku z zaistnieniem jednej z powyższyc)Ąoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego

postępowania
dnia .,.......,.,..,..,.,..,..,.... r,

,ZYszenie 
PnYjęęioł C

Ho§iTiC j U/l vl ci.twicRcH
ulDoszyl'rski*go 2?

* - niepotrzebne skreślić

(podpis)


