
Turek, dnia 19 kwietnia 2022 r. 

ILO.2183.4.2022 

 

OGŁOSZENIE 

o wyniku postępowania na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie bieżni 
lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. 

 

1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku informuje,  
że w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie 
publiczne o wartości poniżej 130 000 zł wykonawcą nadzoru przy przebudowie bieżni 
lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku  
w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku został wybrany Pan Witold Rosiak prowadzący 
działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „VIA LEONIA”  
z siedzibą w Leonii, 62-710 Władysławów. 

2. Zapytanie ofertowe ogłoszono w dniu 08 kwietnia 2022 r. w formie: 
a. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – I Liceum      

Ogólnokształcącego w Turku, ul. Kościuszki 4, 
b. ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego: www.liceum.turek.pl 
c. wysłania imiennych zaproszeń do trzech potencjalnych wykonawców wg załączonych 

potwierdzeń nadania/ odbioru przesyłek. 
 

3. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty: 

 Usługi Projektowe w Zakresie Budownictwa Janusz Kolenda, ul. Policka 52A/9,  
71-837 Szczecin – oferta nr 1 z cena brutto: 32 000,00 zł, 

 VIA LEONIA Sp. z o.o. 62-710 Władysławów, Leonia 2A – oferta nr 2 z ceną brutto: 
27 921,00 zł, 

 KONSPROJEKT inż. Wiesława Kolenda, Turkowice 46, 62-700 Turek – oferta nr 3 z ceną 
brutto: 29 500,00 zł. 
 

4. W postępowaniu przyjęto jedno kryterium oceny ofert: Cena brutto – 100 %. 
 

5. Sprawdzenia i oceny złożonych ofert dokonała Komisja Przetargowa w składzie powołanym 
Zarządzeniem Dyrektora I LO w Turku nr 1/ 2022 z dnia 03 stycznia 2022 r. 
 

6. Wartość wybranej oferty – 27 921 zł brutto /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia jeden złotych brutto/. 
 

7. Uzasadnienie wyboru:  

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i jako oferta z 
najniższą ceną spełnia warunek oferty najkorzystniejszej. 

 

Danuta Szczepanik 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Turku 
/podpisano elektronicznie/ 
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