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Zaw iad o rn ien i e o wyborze naj }rorz1' stn iej szcj oferĘ

Na lrodstawie art. 92 ust. I pkt 1 ustarvy z. dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zanrćlwieri publicznych (tekst .iednolity Dz. {]' z 20a7 r' Nr 22.i' poz. 1655 z pożn. zn.)
zanrawiaj4cy * Miejski Ośrodek Pomocy Społeczrlc-j lv Gcla sku uprzejnrie zawiadamia" Że
w postęptlwaniu prowadzon}'lll w trybie z'apytania o ccllę o wartości rnniejszej niż kwoty
okreś|one w przepisach wyctranych na podstawie aft. l l ust. 8 ustawy na dclstawę tuszy,
tonerÓrv i taśm barwiący.ch do drulkarek. kserokopiarek i telef-aksciw. zclstała wybrana oferta
nr 1 złoiona prze7, firrnę AI)OS Wie sław Mićko. ul. Pilot w 3. 80-460 Gdarisk. Cena oferty
wynosi 80247.25 zł brutto, \,,łi tyln podatek VA.|. w wysollości 22%.

Uzasadnicnie wvbtir.ui Wyltonawcłr spełnia wszy,stkie warunki udziału w postępowaniu.
oferla jest rvazna i llie podlega cldrzuceniu. a W1'konarvca spośrÓd wszystkich złoionych
ofert zaolblował najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotu zaln wienia.

Nazwy (firnl}.) albo ilniorla i nazwiska.-srędz1by--ąlbrr nrie:isce zarnieszkania i adresy
Wykonawc ow, ktor z ł złoŻ! lr-ofb]!:
olbrta rrr 1: ADoS Wiesław Mic1ko" u|. Pi|otÓw 3. 8t|-460 Cida sk:

Ot-erta nr 2: PHU ."I'ORT'At," Sp.z o. o., ul. Strzelccirv K,arpackich 6All5,80-041 Gda sk.

Punktaci a rrrzyznana olbrtom;
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80-865 Gdansk, Ltl Mar.Vn,?rki Prtlskiel 134a
Tel 058 / 520-7C-0C
Fax: 058/ 52-0-70-0i
Tel Dyr . 058/ 520"i4-3i
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E-nt a i l : dy re kci a@moP s. gda. Pl.
| ąternet, http/wwW. mops, gda. pl.
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