
 

 

 

     Pieczęć komórki merytorycznej 

           realizującej zamówienie  

  

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, 

przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 

oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są 

wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 

cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji” 

Znak sprawy: GK.7243.5.5.2021 

 

1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego:  

Dokonywanie zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości 

poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: „Opracowanie analizy kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, 

autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do 

napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje 

emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji”. 

Kod CPV: 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy. 

3. Rodzaj zamówienia: usługa. 

 

4.  Wartość  zamówienia  oszacowano  w  dniu  02.03.2021 r.  na  kwotę   

14.750,00 zł netto. Szacunku dokonał Jarosław Wojciechowski na podstawie 

sporządzonego pisemnego oszacowania wartości zamówienia. 

 

 



  

5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia: 16.000,00 zł (brutto). 

 

6. W dniu 25.03.2021 r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie  

ofert w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

7. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp.  

Data 

wpływu 

oferty 

Nazwa i adres  

wykonawcy 

Cena w PLN  

(cena 

netto+podatek 

VAT = cena 

brutto) 

Inne  

kryteria (jeśli 

zastosowano) 

Ewentualne wymogi co 

do realizacji zamówienia 

– ocena w fromule 

spełnia / nie spełnia 
**

   

1 

 

 

07.04. 

2021 r. 

 

Kompleksowe 

Usługi Doradcze 

Maciej Gabory  

ul. Świebodzka 2B 

50-046 Wrocław 

23 406,00 zł (netto) 

+ 5 383,38 zł (VAT) 

         = 28 789,38 zł                    

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

2 

07.04. 

2021 r. 

 

ATMOTERM S.A. 

ul. Łangowskiego 4 

45-031 Opole 

40 000,00 zł (netto) 

+ 9 200,00 zł (VAT) 

      = 49 200,00 zł               

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

3 

08.04. 

2021 r. 

 

CKSP Sp. z o.o. 

ul. Mazowiecka 11 

lok. 49 

00-786 Warszawa  

6 000,00 zł (netto) 

+ 1 380,00 zł (VAT) 

      = 7 380,00 zł                    

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

4 

08.04. 

2021 r. 

 

SWECO POLSKA Sp. 

z .o.o. 

ul. Franklina 

Roosevelta 22 

60-829 Poznań 

7 900,00 zł (netto) 

+ 1 817,00 zł (VAT) 

      = 9 717,00 zł                       

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

5 

07.04. 

2021 r. 

 

REFUNDA Sp. z o.o. 

ul. Sikorskiego 

3H/36 

53-659 Wrocław 

19 998,00 zł (netto) 

+ 4 599,54 zł (VAT) 

      = 24 597,54 zł                

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

6 

08.04. 

2021 r. 

 

Zespół Doradców 

Gospodarczych TOR 

Sp. z o.o. 

ul. Sielecka 35 

00-738 Warszawa 

7 980,00 zł (netto) 

+ 1 835,40 zł (VAT) 

      = 9 815,40 zł                       

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 



  

7 

08.04. 

2021 r. 

 

LPW Sp. z o.o. 

ul. Żeliwna 38 

40-599 Katowice 

20 000,00 zł (netto) 

+ 4 600,00 zł (VAT) 

      = 24 600,00 zł                

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

8 

08.04. 

2021 r. 

 

AUDYTEL S.A. 

ul. I. Skorupki 5 

00-546 Warszawa 

 

29 000,00 zł (netto) 

+ 6 670,00 zł (VAT) 

      = 35 670,00 zł                  

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

9 

09.04. 

2021 r. 

 

Collect  

Consulting S.A. 

ul. Zbożowa 42B 

40-657 Katowice 

19 000,00 zł (netto) 

+ 4 370,00 zł (VAT) 

      = 23 370,00 zł                   

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

10 

09.04. 

2021 r. 

 

Kancelaria Prawna 

Kajetan Kujawiak 

ul. Belwederska 

20/1 

60-287 Poznań 

12 000,00 zł (netto) 

+ 2 760,00 zł (VAT) 

      = 14 760,00 zł                   

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

11 

09.04. 

2021 r. 

 

Marcin Gromadzki 

Public Transport 

Consulting 

ul. Strzelców 1B/33 

81-586 Gdynia 

22 900,00 zł (netto) 

+ 5 267,00 zł (VAT) 

      = 28 167,00 zł                  

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

12 

09.04. 

2021 r. 

 

International 

Management 

Services Sp. z o.o. 

ul. Felicjanek 4/10 

30-104 Kraków 

23 400,00 zł (netto) 

+ 5 382,00 zł (VAT) 

      = 28 782,00 zł                   

(brutto) 

- 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 

do 31.08.2021 r. 

 

8. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 09.04.2021 r. o godz. 12:00. 

 

9. Inne informacje / czynności przeprowadzone w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego (np.: uzasadnienie odstępstwa od 

procedury udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 6 Zasad 

udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, 

informacja o ofertach wycofanych, zmienionych przed terminem składania 

ofert, złożonych po terminie, wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, omyłki w treści 

ofert, odrzucenia ofert czy wykluczenia wykonawców, przebieg i ustalenia na 

dodatkowych negocjacjach warunków umowy, jeśli takie miały miejsce, 

informacje o ofertach niespełniających wymagań i warunków określonych 

przez zamawiającego, itp.): Brak. 

 

 



  

10. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Centrum Kształcenia Sektora Publicznego 

Sp. z o.o. za cenę 7.380,00 zł (brutto) jako najkorzystniejszą spośród ofert 

ważnych, tj. spełniającą wymagania i warunki zamawiającego określone  

w zapytaniu ofertowym. 

 

11. Uwagi: brak 

 

12. Protokół sporządził:  Jarosław Wojciechowski 

 

 

                                                            Kierownik Wydziału  

            Gospodarki Komunalnej 

            /-/ Rafał Oblizajek           

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                     

                                  



 


