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 PROTOKÓŁ ROZEZNANIA DLA UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA : 

Zakup 10 sztuk pułapek Ŝywołownych dla myśliwych redukuj ących drapieŜniki w 
ostojach cietrzewia. 

 
1. Imi ę i nazwisko osoby dokonujących rozeznania: Marta Potocka  

2. Termin dokonania rozeznania: od 15 listopada do 26 listopada 2012 r. 

3. Sposób dokonania rozeznania: e-mail, strona internetowa Zamawiającego 
 

4. Kryteria wyboru oferty:  najniŜsza cena 
 

5. Termin dokonania wyboru oferty: 27 listopada 2012 r.  

6. Wybrany Wykonawca:  

Jurczak Waldemar R-MAX 11-700 Mrągowo ul. Krzywa 20  
NIP: 742-135-16-40 REGON: 510437541 

Tel: +48 530 700 711 e-mail: r.jurczak@gmail.com 
 

7. Termin podpisania umowy: 27 listopada 2012 r. firmą – Jurczak Waldemar R-MAX 
11-700 Mrągowo ul. Krzywa 20 

 

8. Uzasadnienie dokonanego wyboru:  

Zamawiający w dniu 15 listopada 2012 r. skierował zapytanie ofertowe w formie e-maila do 
siedmiu wybranych firm. W odpowiedzi otrzymał dwie oferty: 
 

1. FERMO Karol Owczarek, 62-814 Blizanów, Piotrów 18 z dnia 15 listopada 2012 r. 
Cena 2638,60 zł brutto za komplet 10 pułapek, 

2. Jurczak Waldemar R-MAX 11-700 Mrągowo ul. Krzywa 20 z dnia 21 listopada 2012 
r. Cena 3150,00 zł brutto za komplet 10 pułapek. 

 
Obydwie oferty wpłynęły w wyznaczonym czasie. Oferta nadesłana przez firmę FERMO 
Karol Owczarek, pomimo niŜszej ceny, została odrzucona, poniewaŜ oferowane przez tą 
firmę pułapki Ŝywołowne nie spełniały wymagań technicznych zawartych w „Zaproszeniu do 
złoŜenia oferty w trybie zapytania ofertowego” w następujących punktach: 

a) brak ocynkowania pułapki – w ofercie jest mowa o wykonaniu pułapki „z stalowej 
siatki zgrzewanej powlekanej proszkowo antykorozyjną farbą w kolorze ciemnej 
zieleni.” 
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c) niedostosowane do wielkości drapieŜników (wysokość zaledwie 26 cm) – pułapki te 
są przedstawiane na stronie internetowej Oferenta jako „skuteczna na kuny, wydry, 
łaski i szczury”. Na duŜe drapieŜniki jak lisy, Oferent poleca inne niŜ zaoferowane 
pułapki o większych rozmiarach i w innej cenie. 

e) wyposaŜone wbrew wymaganiom tylko w jeden uchwyt. 

Oferta firmy Jurczak Waldemar R-MAX spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. 

9. Data sporządzenia notatki: 27 listopada 2012 r. 

10. Osoba sporządzająca notatkę: 

Imię i nazwisko: Mariusz Rostkowski   Podpis            ………………. 

 
 


