
 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji 
obligacji 

 

 
Znak sprawy: BU. 3052.97.2020 

 
 

Procedura udzielenia zamówienia publicznego: publiczny konkurs ofert 
 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami                      

kod CPV 79412000-5 

2. Rodzaj zamówienia:  usługa  

3. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.10.2020 r. na kwotę 59.850,00 zł 

netto, co stanowi równowartość 14.018,69 euro (po kursie 4,2693 zł za 1 euro). 

Szacunku dokonała Anna Topolska na podstawie zapytań o cenę drogą mailową  

w dniu 07.10.2020 r. (załączono stosowną dokumentację szacowania wartości 

zamówienia). 

 
4. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 75.000,00 zł brutto. 

 
5. W dniu 09.10.2020 r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert          

w BIP. 

6. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty.  

L.p
.  

nazwa i adres wykonawcy 

cena w PLN  
(cena netto + 
podatek VAT = 
cena brutto) 
/oferta o najniższej 
cenie otrzyma 40 pkt/ 

doświadczenie 
zawodowe (ilość 
usług doradztwa 
powyżej 10) 
 /oferta z największą 
ilością wykonanych 
usług otrzyma 60 pkt/ 

wymagane 
warunki 
realizacji 
zamówienia 
(min. 10 usług) 

1. 
ProPOLIS Consulting 
Sp. z o.o. 

12.300,00 66 Spełnia 

2. Aesco Group Sp. z o.o. 55.350,00 176 Spełnia 

 



7. Otwarcia ofert dokonano w dniu 15.10.2020 r. o godz. 1115 w miejscu: Wydział 

Budżetu Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, pokój 212 

w obecności: 

Ryszard Pilarski – Przewodniczący komisji 
     Iwona Kawałkiewicz - Członek  
      Anna Topolska – Członek 
 
8. Dokonano oceny złożonych ofert: 

Oferta nr 1, złożona przez ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., ul. Ziemowita 60,             

61-063 Poznań otrzymała łączną ilość punktów – 187,50 pkt. 

Oferta nr 2, złożona przez Aesco Group Sp. z o.o., ul. Sienna 72A/1602, 00-833 

Warszawa otrzymała łączną ilość punktów – 206,64 pkt. 

 

9. Wybrano  Ofertę nr 2 złożoną przez Aesco Group Sp. z o.o., ul. Sienna 72A/1602, 

00-833 Warszawa  jako najkorzystniejszą spośród ofert, tj. spełniających 

wymagania i warunki Zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert. 

 

Protokół sporządziła: Anna Topolska 

 

Komisja: 
1. Ryszard Pilarski  
2. Iwona Kawałkiewicz 
3. Anna Topolska  

 
 
 
 
 
                              


