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 Załącznik nr 2 
do Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi 

 
 

P R O T O K Ó Ł 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 
Oznaczenie zamówienia .......................................... 
 
I. Część ogólna 
 

1. Zamawiający 
 Pełna nazwa zamawiającego   
    

 Adres   

 REGON   NIP   
 telefon   fax   
 e-mail     
  

2. Przedmiot zamówienia 
 Opis przedmiotu zamówienia   

    
    
    

 Wartość przedmiotu zamówienia określono na kwotę  zł, co stanowi równowartość 
   euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu   
  Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia   

  

3. Tryb udzielenia zamówienia 
  Postępowanie prowadzono w trybie   

     
  Postępowanie wszczęto w dniu   
  

4.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona / nie została zamieszczona * na 
stronie internetowej ............................................................................................... 

 

  

5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
  Członkowie Komisji Przetargowej:  
  Przewodniczący   
  Sekretarz   
  Członek   
  Członek   
  Członek   
  Imiona i nazwiska biegłych (jeżeli zostali powołani)   

    
  Członkowie Komisji Przetargowej oraz biegli* złożyli oświadczenia określone w  § 7 ust. 2 

Regulaminu. Oświadczenia w liczbie ..... stanowią załączniki do protokołu. 
 

* - niepotrzebne skreślić
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II. Część szczegółowa (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego) 
 

6. Ogłoszenie o zamówieniu 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu   
   w okresie od dnia  do dnia   

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej   
   w okresie od dnia  do dnia   

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytuł:  w dniu   
 tytuł:  w dniu   
 Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:   

    
 Kopie ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie zamawiającego oraz ogłoszeń opublikowanych w dzien-

niku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim w liczbie ...... stanowią załączniki do protokołu. 
  

7. Termin składania ofert 
 Termin składania ofert upłynął w dniu  o godzinie   

  

8. Otwarcie ofert 
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu  o godzinie   
  w   
  Do upływu terminu składania ofert złożono  ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi  
  Załącznik do protokołu.  
  Otwarcie ofert nastąpiło z udziałem* / bez udziału* wykonawców.  

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   
  finansowanie zamówienia, w wysokości  zł.*  
  

9. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia  wykonawców.  
  Wykaz wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu.  
  

10. Wykonawcy wykluczeni 
  Z postępowania wykluczono  wykonawców. Lista wykluczonych wykonawców wraz 
  z uzasadnieniem wykluczenia stanowi załącznik do protokołu. 
  

11. Oferty odrzucone 
  Odrzucono  ofert, w tym ............ ofert odrzuconych ze względu na rażąco niską cenę. Lista ofert 
  odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia stanowi załącznik do protokołu. 
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12. Oferta najkorzystniejsza 
  Po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
  zamówienia, wybrano ofertę / oferty: 
     
     
     
     
     
     
     
  Uzasadnienie wyboru   

     
    
    
    
  Najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem / bez zastosowania aukcji elektronicznej *  
    
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dnu ........... - ......... - .........  
    

13. Unieważnienie postępowania 
 Postępowanie zostało unieważnione w dniu  z powodu* (należy podać  
  Podstawę prawną oraz uzasadnienie 

faktyczne) 
  

    
    
    
    
  Złożono ........ wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania.  
  

14. Protesty 
 W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu* / wniesiono  protestów*.  
 Informacja o wniesionych protestach oraz ich rozstrzygnięciu stanowi załącznik do protokołu. *  

  

15. Czynności nowe i/lub powtórzone 
  W wyniku   

  wykonano następujące czynności nowe*   
    
  oraz powtórzono następujące czynności*   
    
  

16. Inne informacje 
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17. Informacja o zakończeniu prac Komisji Przetargowej 
  Prace Komisji Przetargowej zostały zakończone w dniu  o godzinie   

      

      

      

      

      
  Imiona i Nazwiska członków Komisji  Podpisy  

18. Decyzja Zarządu 
   
    
  Pabianice, dnia      
  Podpis  

19. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
   
  Umowa została zawarta w dniu ........... - ......... - ........... z ......................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  
    

* - niepotrzebne skreślić 
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II. Część szczegółowa (postępowanie w trybie przetargu ograniczonego) 
 

6. Ogłoszenie o zamówieniu 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu   
   w okresie od dnia  do dnia   

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytuł:  w dniu   
 tytuł:  w dniu   

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej   
   w okresie od dnia  do dnia   
 Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:   

    
 Kopie ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie zamawiającego oraz ogłoszeń opublikowanych w dzienniku 

lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim w liczbie ...... stanowią załączniki do protokołu. 
  

7. Zgłoszone wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu 
 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym upłynął w dniu  

   o godzinie    
  Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym zostały  

  złożone  wnioski. Zbiorcze zestawienie złożonych wniosków zawiera załącznik do protokołu.  
  

8. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym stwierdzono, 
  iż wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu spełnia  wykonawców.  
  Wykaz wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu.  
  

9. Wykonawcy wykluczeni 
  Z postępowania wykluczono  wykonawców. Lista wykluczonych wykonawców wraz 
  Z uzasadnieniem wykluczenia stanowi załącznik do protokołu. 
  

10. Zaproszenie do składania ofert 
  Zaproszenie do składania ofert i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostały wysłane do 

następujących wykonawców: 
  1) nazwa (firma)   
    adres   
  2) nazwa (firma)   
    adres   
  3) nazwa (firma)   
    adres   
  4) nazwa (firma)   
    adres   
  5) nazwa (firma)   
    adres   
  6) nazwa (firma)   
    adres   
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11. Termin składania ofert 
 Termin składania ofert upłynął w dniu  o godzinie   

  

12. Otwarcie ofert 
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu  o godzinie   
  w   
  Do upływu terminu składania ofert złożono  ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi  
  Załącznik do protokołu.  
  Otwarcie ofert nastąpiło z udziałem* / bez udziału* wykonawców.  

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   
  finansowanie zamówienia, w wysokości  zł.*  
  

13. Oferty odrzucone 
  Odrzucono  ofert. Lista ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia stanowi 
  Załącznik do protokołu. 
  

14. Oferta najkorzystniejsza 
  Po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
  zamówienia, wybrano ofertę / oferty: 
     
     
     
     
     
     
     
  Uzasadnienie wyboru   

     
    
    
    
  Najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem / bez zastosowania aukcji elektronicznej *  
    
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dnu ........... - ......... - .........  
    

15. Unieważnienie postępowania 
 Postępowanie zostało unieważnione w dniu  z powodu* (należy podać  
  Podstawę prawną oraz uzasadnienie 

faktyczne) 
  

    
    
    
    
  Złożono ........ wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania.  
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16. Protesty 
 W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu* / wniesiono  protestów*.  
 Informacja o wniesionych protestach oraz ich rozstrzygnięciu stanowi załącznik do protokołu. *  

  

17. Czynności nowe i/lub powtórzone 
  W wyniku   

  wykonano następujące czynności nowe*   
    
  oraz powtórzono następujące czynności*   
    
  

18. Inne informacje 
    
    
    
    
  

19. Informacja o zakończeniu prac Komisji Przetargowej 
  Prace Komisji Przetargowej zostały zakończone w dniu  o godzinie   

      

      

      

      

      
  Imiona i Nazwiska członków Komisji  Podpisy  

20. Decyzja Zarządu 
   
    
  Pabianice, dnia      
  Podpis  

21. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
   
  Umowa została zawarta w dniu ........... - ......... - ........... z ......................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  
    

* - niepotrzebne skreślić
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II. Część szczegółowa (postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem) 
 

6. Ogłoszenie o zamówieniu 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu   
   w okresie od dnia  do dnia   

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytuł:  w dniu   
 tytuł:  w dniu   

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej   
   w okresie od dnia  do dnia   
 Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:   

    
 Kopie ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie zamawiającego oraz ogłoszeń opublikowanych w dzienniku 

lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim w liczbie ...... stanowią załączniki do protokołu. 
  

7. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem upłynął w dniu 
  .......... -........ - ......... o godz. ..........  
  Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem,   
  zostały złożone ............. wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, których 

zbiorcze zestawienie zawiera załącznik do protokołu. 
 

8. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem stwier- 
  dzono, iż wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu spełnia  wykonawców.  
  Wykaz wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu.  
  

9. Wykonawcy wykluczeni 
  Z postępowania wykluczono  wykonawców. Lista wykluczonych wykonawców wraz 
  z uzasadnieniem wykluczenia stanowi załącznik do protokołu. 
  

10. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji 
  Zaproszenie do negocjacji i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostały wysłane do 

następujących wykonawców: 
  1) nazwa (firma)   
    adres   
  2) nazwa (firma)   
    adres   
  3) nazwa (firma)   
    adres   
  4) nazwa (firma)   
    adres   
  5) nazwa (firma)   
    adres   
  6) nazwa (firma)   
    adres   
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11. Negocjacje 
  Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu* / dniach*   
  Do negocjacji nie przystąpili następujący wykonawcy*   
    
    
  

12. Zaproszenie do składania ofert 
  Zaproszenie do składania ofert otrzymali następujący wykonawcy: 
  1) nazwa (firma)   
    adres   
  2) nazwa (firma)   
    adres   
  3) nazwa (firma)   
    adres   
  4) nazwa (firma)   
    adres   
  5) nazwa (firma)   
    adres   
  6) nazwa (firma)   
    adres   
  7) nazwa (firma)   
    adres   
  

13. Termin składania ofert 
 Termin składania ofert upłynął w dniu  o godzinie   

  

14. Otwarcie ofert 
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu  o godzinie   
  w   
  Do upływu terminu składania ofert złożono  ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi  
  załącznik do protokołu.  
  Otwarcie ofert nastąpiło z udziałem* / bez udziału* wykonawców.  

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   
  finansowanie zamówienia, w wysokości  zł.*  
  

15. Oferty odrzucone 
  Odrzucono  ofert. Lista ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia stanowi 
  załącznik do protokołu. 
  

16. Oferta najkorzystniejsza 
  Po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
  zamówienia, wybrano ofertę / oferty: 
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  Uzasadnienie wyboru   

     
    
    
    
  Najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem / bez zastosowania aukcji elektronicznej *  
    
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dnu ........... - ......... - .........  
    

17. Unieważnienie postępowania 
 Postępowanie zostało unieważnione w dniu  z powodu* (należy podać  
  Podstawę prawną oraz uzasadnienie 

faktyczne) 
  

    
    
    
    
  Złożono ........ wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania.  
  

18. Protesty 
 W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu* / wniesiono  protestów*.  
 Informacja o wniesionych protestach oraz ich rozstrzygnięciu stanowi załącznik do protokołu. *  

  

19. Czynności nowe i/lub powtórzone 
  W wyniku   

  wykonano następujące czynności nowe*   
    
  oraz powtórzono następujące czynności*   
    
  

20. Inne informacje 
    
    
    
    
  

21. Informacja o zakończeniu prac Komisji Przetargowej 
  Prace Komisji Przetargowej zostały zakończone w dniu  o godzinie   
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  Imiona i Nazwiska członków Komisji  Podpisy  

22. Decyzja Zarządu 
   
    
  Pabianice, dnia      
  Podpis  

23. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
   
  Umowa została zawarta w dniu ........... - ......... - ........... z ......................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  
    

* - niepotrzebne skreślić 
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II. Część szczegółowa (postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia) 
 

6. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji 
  W dniu  zaproszenie do negocjacji zostało wysłane do następujących wykonawców: 
  1) nazwa (firma)   
    adres   
  2) nazwa (firma)   
    adres   
  3) nazwa (firma)   
    adres   
  4) nazwa (firma)   
    adres   
  5) nazwa (firma)   
    adres   
  6) nazwa (firma)   
    adres   
  7) nazwa (firma)   
    adres   
  

7. Negocjacje 
  Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu* / dniach*   
  Do negocjacji nie przystąpili następujący wykonawcy*   
    
    
  

8. Zaproszenie do składania ofert 
  W dniu  zaproszenie do składania ofert i specyfikacja istotnych warunków 
  zamówienia zostały wysłane do następujących wykonawców: 
  1) nazwa (firma)   
    adres   
  2) nazwa (firma)   
    adres   
  3) nazwa (firma)   
    adres   
  4) nazwa (firma)   
    adres   
  5) nazwa (firma)   
    adres   
  6) nazwa (firma)   
    adres   
  7) nazwa (firma)   
    adres   
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9. Termin składania ofert 
 Termin składania ofert upłynął w dniu  o godzinie   

  

10. Otwarcie ofert 
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu  o godzinie   
  w   
  Do upływu terminu składania ofert złożono  ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi  
  załącznik do protokołu.  
  Otwarcie ofert nastąpiło z udziałem* / bez udziału* wykonawców.  

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   
  finansowanie zamówienia, w wysokości  zł.*  
  

11. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Wymagane warunki udziału w postępowaniu 

spełnia 
 wykonawców.  

  Wykaz wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu.  
  

12. Wykonawcy wykluczeni 
  Z postępowania wykluczono  wykonawców. Lista wykluczonych wykonawców wraz 
  z uzasadnieniem wykluczenia stanowi załącznik do protokołu. 
  

13. Oferty odrzucone 
  Odrzucono  ofert. Lista ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia stanowi 
  załącznik do protokołu. 
  

14. Oferta najkorzystniejsza 
  Po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
  zamówienia, wybrano ofertę / oferty: 
     
     
     
     
     
     
     
  Uzasadnienie wyboru   

     
    
    
    
  Najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem / bez zastosowania aukcji elektronicznej *  
    
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dnu ........... - ......... - .........  
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15. Unieważnienie postępowania 
 Postępowanie zostało unieważnione w dniu  z powodu* (należy podać  
  Podstawę prawną oraz uzasadnienie 

faktyczne) 
  

    
    
    
    
  Złożono ........ wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania.  
  

16. Protesty 
 W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu* / wniesiono  protestów*.  
 Informacja o wniesionych protestach oraz ich rozstrzygnięciu stanowi załącznik do protokołu. *  

  

17. Czynności nowe i/lub powtórzone 
  W wyniku   

  wykonano następujące czynności nowe*   
    
  oraz powtórzono następujące czynności*   
    
  

18. Inne informacje 
    
    
    
    
  

19. Informacja o zakończeniu prac Komisji Przetargowej 
  Prace Komisji Przetargowej zostały zakończone w dniu  o godzinie   

      

      

      

      

      
  Imiona i Nazwiska członków Komisji  Podpisy  

20. Decyzja Zarządu 
   
    
  Pabianice, dnia      
  Podpis  

21. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
   
  Umowa została zawarta w dniu ........... - ......... - ........... z ......................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  
    

* - niepotrzebne skreślić 
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II. Część szczegółowa (postępowanie w trybie licytacji elektronicznej) 
 

6. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Wymagane warunki udziału w postępowaniu 

spełnia 
 wykonawców.  

  Wykaz wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu.  
  

7. Wykonawcy wykluczeni 
  Z postępowania wykluczono  wykonawców. Lista wykluczonych wykonawców wraz 
  z uzasadnieniem wykluczenia stanowi załącznik do protokołu. 
  

8. Otwarcie licytacji 
  Licytacja została otwarta w dniu  o godzinie   
  

9. Zamknięcie licytacji 
  Licytacja została zamknięta w dniu  o godzinie   
  Do czasu zamknięcia licytacji  wykonawców zgłosiło  ofert. 
  Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zawiera załącznik do protokołu.  
    

10. Oferta najkorzystniejsza 
  W wyniku automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny wybrano ofertę: 
     
  Uzasadnienie wyboru   

     
    
    
    
    

11. Protesty 
 W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu* / wniesiono  protestów*.  
 Informacja o wniesionych protestach oraz ich rozstrzygnięciu stanowi załącznik do protokołu. *  

  

12. Inne informacje 
    
    
    
  

* - niepotrzebne skreślić 
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13. Informacja o zakończeniu prac Komisji Przetargowej 
  Prace Komisji Przetargowej zostały zakończone w dniu  o godzinie   

      

      

      

      

      
  Imiona i Nazwiska członków Komisji  Podpisy  

14. Decyzja Zarządu 
   
    
  Pabianice, dnia      
  Podpis  

15. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
   
  Umowa została zawarta w dniu ........... - ......... - ........... z ......................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  
    

* - niepotrzebne skreślić 
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II. Część szczegółowa (postępowanie w trybie z wolnej ręki) 
 

6. Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach 
  Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało wysłane do   
    
    
  

7. Negocjacje 
  W dniu / dniach * ................................................... przeprowadzono negocjacje z wykonawcą 

wskazanym w pkt. 6 
  

8. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki* / nie spełnia warunków* udziału 
  w postępowaniu. 
  

9. Inne informacje 
    
    
    
  

10. Informacje o załącznikach 
  Do protokołu dołączono następujące załączniki:   
    
    
    
  

11. Informacja o zakończeniu postępowania 
  Postępowanie u udzielenie zamówienia zostało zakończone w dniu    

 Negocjacje w imieniu zamawiającego prowadzili:     

      

      

      
  Imię i Nazwisko  Podpis  

12. Decyzja Zarządu 
   
    
  Pabianice, dnia      
  Podpis  
  

13. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
   
  Umowa została zawarta w dniu ........... - ......... - ........... z ......................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  
    

* - niepotrzebne skreślić 
 
 


