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PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W PROCEDURZE ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO 

 
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie zawartego w niej 

przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych 

 

 

 

 

1. Zamawiający 

POWIAT STARACHOWICKI  

NIP 664-19-34-337; REGON 291009395 

Adres: 
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  

27-200 STARACHOWICE 

telefon: 41 276-09-00     faks (jeżeli dotyczy):  276-09-02 

e-mail:  starostwo@powiat.starachowice.pl 

2. 

 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie opracowania geodezyjno - prawnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych: 

 nie 

 tak 
 

 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia - część nr :  

 

3. 

 

Wartość 

 zamówienia  24 119.24 zł, co stanowi równowartość  5 415.67 euro 

 zamówień z podziałem na części: 
 

 .  zł, co stanowi równowartość   euro 
 

 

 
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 31/05/2022 r. przez  Agnieszka Szumielewicz na podstawie 
rozeznania rynku. 

 

4. Zaproszenie do składania ofert 

W dniu 2022-06-13 r., poprzez przekazanie Zaproszenia do składania ofert, stanowiącym integralną część 

niniejszego protokołu, zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców: 
 

 

 

P.P.H.U. "GEOZET" Bernaciak Zygmunt 

ul. Słoneczna 20 /72, 27-200 Starachowice 

 

 

Usługi Geodezyjne Arkadiusz Władziński 

ul. 8-go maja 8 /25, 27-200 Starachowice 

 

 

Bożena Krakowiak 

ul. Harcerska 10 /32, 27-200 Starachowice 
 

5. Sposób i termin składania ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-06-20 r. o godz. 11:00 

Wymóg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

 tak 

 nie 
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6. Unieważnienie postępowania: 

Do upływu terminu składania ofert  nie wpłynęła żadna oferta. 

 
 

 

  

 

Postępowanie prowadzili    Elżbieta Kita ............................ 
        imię i nazwisko podpis  
 

                                                                                  Agnieszka Szumielewicz ...................................... 
   imię i nazwisko podpis  
 

                                                                               Sylwia Bartkiewicz-Nowak............................ 
   imię i nazwisko podpis  

     Jerzy Kubicki ............................ 
           imię i nazwisko podpis     

                                                                                                  

                      Zatwierdzam                                                                                      
                                                                       STAROSTA 

                                                                       /-/ Piotr Ambroszczyk 
            STARACHOWICE dnia: 2022-06-22                              
        
      
 

                                                  


