
 

 Kielce, dn. 26 maja 2020 r.  

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA DOTYCZĄCA USTAENIA  

SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWNEIA 

okres szacowania: 20.05.2020 – 25.05.2020 r.  

 

Dotyczy realizacji zamówienia którego przedmiotem jest: usługa polegająca na dostawie środków 

ochrony indywidualnej dla 539 uczestników w projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia 

pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.08.02.01-26-0002/18-00. 

 

Prośbę o oszacowanie wartości zamówienia wysłano w dniu 20 maja 2020 r. do następujących 

podmiotów na następujące adresy e -mail: 

1) Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody” - jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl /20 maja 

2020 r., godz. 8:30/ 

2) Sagami Sp. z o.o. – biuro@sagami.pl /20 maja, godz. 8:33/ 

3) Industria Polska – tomasz.paszyna@industriapaszyna /20 maja 2020 r., godz. 8:35/ 

4) QMobility Sp. z o.o. – biuro@qmobility.pl /20 maja 2020 r., godz. 8:38/ 

 

Wydruki e- maili w załączeniu do notatki z szacowania.  

 

Otrzymane zostały potwierdzenia dostarczenia  wiadomości e-mail od  wszystkich w/w adresatów.  

Wydruki z potwierdzeniem otrzymania wiadomości e-mail w załączeniu do notatki z szacowania.  

 

W/w podmiotom działającym w branży zostały przekazane dane dotyczące przedmiotu zamówienia z 

prośbą o odpowiedź w terminie do 25 maja 2020 r. do godz. 16:00. 

 

W w/w terminie – tj. do 25 maja 2020 r. do godz. 16:00 otrzymane zostały następujące odpowiedzi 

zwrotne: 

1) QMobility Sp. z o.o. – 25 maja 2020 r. godz. 9:11 

2) Sagami Sp. z o.o. – 25 maja 2020 r. godz. 12:33 

3) Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody” – 25 maja 2020 r. godz. 13:13  

 

Wydruki e- maili wraz z ofertami dla potrzeb szacowania wartości przedmiotu zamówienia w załączeniu 

do notatki z szacowania.  

 

Mając na uwadze powyższe, oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie odpowiedzi 

zwrotnej otrzymanej od trzech podmiotów:  

1) QMobility Sp. z o.o. 

2) Sagami Sp. z o.o. 

3) Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody,  
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Przyjęte wartości przedstawiono w tabeli: 

 

Nazwa i adres wykonawcy 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (W ZŁ) 

Netto Brutto 

QMobility Sp. z o.o. 120 000,00 zł 147 600,00 zł 

Spółdzielnia Socjalna 

Tropem Przygody 
89 430,00 zł 110 000,00 zł 

Sagami Sp. z o.o. 101 455,97 zł 118 125,57 zł 

ŚREDNIA 103 628,66 zł 125 241,86 zł 

 

Część szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona w dn. 26 maja 2020 r.  

 

Jako szacunkową wartość zamówienia brutto przyjęto średnią kwotę spośród oferowanych, ze względu 

na zabezpieczenie realizacji zamówienia.  

 

Przyjmują do wyliczeń w/w dane przyjęto że średnia szacunkowa wartość zamówienia wyniesie: 

1) Netto ogółem: 103 628,66 zł / 24 272,99 euro 

2) Brutto ogółem: 125 241,86 zł / 29 335,46 euro 

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.  

 

 

Wydruki wysłanych w dn. 20 maja 2020 r. zapytań oraz otrzymanej korespondencji mailowej z 

potwierdzeniami odbioru i odpowiedziami stanowią załączniki do zapytania. 

 

 

 

…………………………………………… 

Karolina Plutka 

Sekretarz Komisji  

/§4 ust. 2 lit. a) – f) Regulaminu prac Komisji do przeprowadzenia procedur udzielania zamówień w 

projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. 

świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/ 


