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Zawiadomienie o wyb orze naj korzystniej szej oferĘ

Na podstawie art. 92 ust' 1 pkt 1 ustawy z dntaZ9 stycznial))4 t.- Prawo zamówien
publicznych (tekst jednolity Dz'I], z200] r,Ntf23,poz.1655 zpóźn. zm,) zamawiający _

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku uprzejmie zawl,adamia, Że

w postępowaniu prowadzonymw trybie przetargunieograniczonego o wartoŚci mniejszej niz
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na

zorganizowanie i plzeprowadzenię kolonii letnich dLa 200 dzieci i mł'odzieĘ w wieku od

7 do 16 lat, zostaŁa wybrana oferta nr 2 złozona przęz Firmę ,,NIEDZWIEDZ,, Jan

NiedŹwiedź,Kłączno,77-I43 Studzienice. Cęna oferty wynosi 79800'00 złbrutto, w tym
podatek VAT w wysokości 7%.

Uzasadnięnie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu,

oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca w wyniku oceny punktowej

z g o dni e z V'ryĄeriami wyb oru o fert otrzymał naj wi ęks zą ltczb ę punktó w'

Nazwy (firmy). siedziby i adresy Wykonawców. którzy złozyli oferly:

oferta nr 1: Biuro Turystyczno - Handlowo . Usługowe ,,KAMA'', ul. 28 czerwca 1956 r,

ru I27. 6I-544 Poznan:
oferta ff 2:',NIEDŹWIEDŁ- Jan NiedŹwiedŹ, Kłączno, 77 -I43 Studzienice;
ofeńa m 3: PANORAMA s. c.,I. Ziółkowski, S. Ziółkowska' ul. Rybacka 189' 82-104
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