
Prezydent Miasta Lublin

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na usługi społeczne i inne szczególne usługi

                             
.............................................
(numer sprawy)

 1. Przedmiot zamówienia: .............................................................................
 1.1 Określenie przedmiotu zamówienia na część 1: ..........
 1.2 Określenie przedmiotu zamówienia na część 2: ..........
 1.3 ......................................................................................

 2. Wartość:
 2.1 zamówienia: ......................... PLN, ..................... EURO.
 2.2 aktualnie udzielanej części zamówienia: ................ PLN, .............. EURO.
 2.3 poszczególnych części zamówienia:

- część 1: .......... PLN,
- część 2: .......... PLN,
- ............. .......... PLN.

 2.4 Ustalenia  wartości  zamówienia  dokonano  w  dniu  ...........................  na 
podstawie (nazwa dokumentu) ...............................................

 2.5 Osoba/osoby dokonująca/e obliczenia wartości zamówienia (imię, nazwisko,  
stanowisko służbowe) ......................................................................................

 2.6 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: tak/nie*
 2.7 Nazwa programu/projektu:................

 3. Komisja przetargowa została powołana w dniu ................ w składzie:
1) (imię, nazwisko) .......................
2) (imię, nazwisko) .......................
3) (imię, nazwisko) .......................

 4. Zostali powołani biegli: (imię, nazwisko) .......................
 5. Inne  osoby  wykonujące  czynności  w  postępowaniu:  (imię,  nazwisko,  zakres 

czynności) .......................

 6. Ogłoszenie o zamówieniu/zaproszenie:
 6.1 ogłoszenie  zostało  przekazane  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  w 

dniu ....... oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej …. / 
S ... - …. z dnia .……. 

 6.2 ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
od dnia ...... do dnia ............
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 6.3 zaproszenie  do  negocjacji  zostało  przekazane  w  dniu  ….................. 
do .....................................................................................................................

 7. Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu (dniach) ..........
 8. Miejsce składania ofert: ...............
 9. Termin składania ofert upłynął w dniu ....... o godz. ........

 10. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu ....…. r. o godz. …………. w ..............
 11. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza 

 przeznaczyć na sfinansowanie:
 11.1 zamówienia, w wysokości ................. zł, w tym w przypadku dopuszczenia 

możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:
 11.2 część .......... w wysokości....... zł
 11.3 część .......... w wysokości....... zł
 11.4 ...................................................

 12. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................

 13. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty:
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................

 14. Z postępowania wykluczono ...... wykonawców
 15. Odrzucono ...... ofert.

 16. Ocena ofert:
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................

 17. Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano ofertę: .....................................

 18. Powody  unieważnienia  postępowania  (podać  uzasadnienie  faktyczne
  i prawne): ................................

 19. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu ...............
1) (imię i nazwisko) ......................... (podpis) .......................
2) (imię i nazwisko) ......................... (podpis) .......................
3) (imię i nazwisko) ......................... (podpis) .......................

 20. Prace  komisji  przetargowej  oraz  wynik  postępowania  w  dniu  ............... 
zatwierdził ..................................

 21. Umowa została zawarta w dniu …….…… z .........................………. 
 22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
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 22.1 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu ....... oraz 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej …. / S ... - …. z dnia 
.……. 

 22.2 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu ......

 23. Załączniki:
1) ................................................
2) ................................................
3) ................................................

 24. Protokół sporządził: ............................................

* niepotrzebne skreślić
...........................................................

(sporządzający protokół)

Zatwierdzenie:

Lublin, dnia ............................ roku.                    ...........................................................
(kierownik Zamawiającego)

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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