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Pieczęć zamawiającego

Protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  zamówienia  równej  lub 
przekraczającej  kwoty  określone  w przepisach wydanych na  podstawie  art.  11 ust.  8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Część ogólna 

1. Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres:
ul. Polanki 121 ........................................................................ 
80. - 308  Gdańsk

REGON: 001005420                            NIP 584-10-65-897
telefon (0-58) 552-19-52                           faks  (0-58) 552-19-52
e-mail:  piotr@dps.neostrada.pl
 

2. Przedmiot zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców na bazie wydzierżawionych pomieszczeń 
kuchennych wraz z wyposażeniem
kod CPV 55.32.20.00-3
             55.32.10.00-6
             55.32.00.00-9
Wartość zamówienia/umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów/* ustalona została na 
kwotę  .....................  zł,   co  stanowi  równowartość.................  euro(można  wypełnić  po 
otwarciu ofert).
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 31 - 08 - 2006 r na podstawie analizy rynku 
i posiadanych środków finansowych 
Osoba / osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Andrzej Rozkowinski

* - niepotrzebne skreślić
 

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....................................................
(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)
numer strony 1.
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3. Tryb postępowania

1. Postępowanie prowadzono w trybie: ..przetargu nieograniczonego .... na podstawie art. 
..39.. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony 
(podać uzasadnienie faktyczne i prawne): 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2.  Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów* z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczących trybu: 
......................................................................................................................................... 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona /nie została zamieszczona* 
na stronie internetowej (podać adres strony)   www.dps.neostrada.pl

* - niepotrzebne skreślić

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....................................................
(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

numer strony 2.
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