
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
 

Poznań, dnia . . . . . . .  
 

Protokół postępowania 
o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto 

 
1. Przedmiot zamówienia: (zwięzły opis, np. wykonanie studium wykonalności dla 

przedsięwzięcia (projektu) pn. „……………………………..”.) 

2. Rodzaj zamówienia: (wybrać odpowiednio: usługa lub dostawa lub roboty budowlane). 

3. Wartość zamówienia: 
(Wartość szacunkowa zamówienia (netto) ustalona została przez ………………….., w wysokości: 
…………………. PLN. Data ustalenia wartości szacunkowej: ……………...  

 

4. Zaproszenie do złożenia oferty wysłano drogą elektroniczną / faksem w dniu ………... do 
następujących Wykonawców:  

a. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks); 

b. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks); 

c. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks); 

d. Itd. 

 

5. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie internetowej www.amuz.edu.pl 

(BIP) w dniu ………………………. (jeżeli dotyczy) 

6. W odpowiedzi na wysłane zaproszenie otrzymano drogą elektroniczną następujące oferty: 
 

a. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks. Cena brutto: …………… zł. 
Termin złożenia oferty: ……………... o godzinie …………………; inne istotne elementy dot. 
kryteriów wyboru oferty) 

b. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks. Cena brutto: …………… zł. 
Termin złożenia oferty: ……………... o godzinie …………………; inne istotne elementy dot. 
kryteriów wyboru oferty) 

c. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks. Cena brutto: …………… zł. 
Termin złożenia oferty: ……………... o godzinie …………………; inne istotne elementy dot. 
kryteriów wyboru oferty) 

d. Itd. 
 

7. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
(jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, to należy podać te 
warunki oraz powody ich niespełnienia; Wykonawca taki podlega wykluczeniu z 
postępowania a oferta zostaje uznana za odrzuconą) 

8. Ocena – ranking ofert. (nazwa i adres wykonawcy oraz punktacja zgodna z kryteriami wyboru) 

9. Najkorzystniejsza oferta. (nazwa i adres oraz e-mail: ………………………., lub faks. Cena brutto: 
…………… zł. Uzasadnienie wyboru: np. najniższa cena albo największa ilość punktów  
w kryteriach wyboru).  

 

10. Pozostałe informacje. (np. informacje o odrzuceniu oferty z powodu niezgodności 

oferowanych robót /usług / dostaw z wymaganiami określonymi przez zamawiającego) 

http://www.uap.edu.pl/


11. Wniosek o udzielenie zamówienia.  (Wnioskuje się udzielenie zamówienia wykonawcy ….) 
 
 
 
Wnioskujący: 
 

1. ………………….                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis) 
 

2. ………………….                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis) 
 

 
Załączniki do protokołu: 
 

1. Notatka z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 
2. Zatwierdzony wniosek o wszczęcie postępowania. 
3. Zaproszenie do składania ofert oraz dowody wysłania (faks, e-mail, lub poczta).  
4. Oferty. 
5. Powiadomienie o wyborze oferty. 
6. Zrzuty ze strony internetowej/poczty elektronicznej (zaproszenie do składania ofert, 

powiadomienie o wyborze oferty). 
7. Inne, wynikające ze specyfiki zamówienia. 

 
 
 
 

Protokół w dniu ……………... zatwierdził:  
 


