
Załącznik nr 7 
do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

 

Notatka służbowa dot. SR-II.272.2.285.2022 
dotycząca zamówienia, którego udzielenie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy 

z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi zapewnienia ochrony podczas imprezy 
plenerowej „Opowieść jako żywa…” (nie jest to impreza masowa), w dniu 21.08.2022 r. 
(niedziela) na Błoniach Świętego Krzyża, gm. Nowa Słupia. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę: 1 250,00 zł 
netto. 

3. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Wioletta Krzyżanowska 
Data oszacowania wartości zamówienia: 7.07.2022 r.   

4. Zamówienia udziela się następującemu Wykonawcy: IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., 
ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Zamówienia udziela się na podstawie  
§ 6 Regulaminu. 

6. Uzasadnienie faktyczne: 
W dniu 20.07.2022 r. Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Zapytania ofertowego, wyznaczając termin składania 
ofert na dzień 27.07.2022 r. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 
oferty. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających 
odrzuceniu ofert, na podstawie kryterium określonego w Zapytaniu ofertowym, tj. 
najniższa cena – 100 %. Zamawiający przedstawia poniżej wykaz ofert, niepodlegających 
odrzuceniu wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firmy) Wykonawcy, siedziba, 
adres 

Kryterium 
cena brutto  

Łączna punktacja 
przyznana  

w kryterium cena 
brutto 

Oferta  
Nr 1 

 

RONIN Piotr Brzeszcz, 
ul. Marszałkowska 43/36A, 

25-546 Kielce 

 
1 153,13 zł 

 
79,73 % 

Oferta  
Nr 2 

 

Firma Usługowa  
GRYF Sp. z o.o., 

32-438 Trzebunia 319 

 
1 137,75 zł 

 
80,81 % 

Oferta  
Nr 3 

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., 
ul. A. Słonimskiego 1, 

50-304 Wrocław 

 
919,43 zł 

 
100 % 

Oferta  
Nr 4 

STW SYSTEM Sp. z o.o., 
ul. Ściegiennego 252, 

25-116 Kielce 

 
1 845,00 zł  

 

 
49,83 % 

 

 
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca - IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., spełniał 
warunki udziału przedstawione w Zapytaniu ofertowym, a jego oferta odpowiadała treści 



rozeznania oraz przedstawiała najkorzystniejszą cenę brutto na przedmiotowe zamówienie, 
należało wybrać ofertę powyższego Wykonawcy jako najkorzystniejszą. Z powyższym 
Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  

 
Załączniki: 
1) wiosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) notatka z czynności szacowania wartości zamówienia, 
3) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 
4) oferty Wykonawców. 

 
28.07.2022 r. Klaudia Cedro 

(Data, miejsce i podpis osoby sporządzającej notatkę) 

 
Zatwierdzam do realizacji: 

 
29.07.2022 r. Wicestarosta - Tomasz Pleban  

                     (Data, miejsce i podpis Kierownika Zamawiającego) 


