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Zawiadomienie o wyborze naj korzystniej szej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia f004 r.- Prawo
zamówień publicznych (tekst jednotity Dz. U. z 7010 r. Nr 113, poz. 759| zamawiający -

Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, ze
w postępowaniu prowadzonym W trybie zapytania o cenę o wartości mniejszej niz kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę artykutów
biurowych oraz papieru, zostaty wybrane następujące oferty:

Część l: oferta nr 3 ztożonaprzezfirmę P.H.U. Portal Sp. z o. o., u[. Strzelców Karpackich
6A/15,80-041 Gdańsk. Cena oferty wynosi 34115,78 zt brutto, w tym podatek VAT
w wysokości ff%.

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postępowaniu,
oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spośród wszystkich ztożonych
ofert zaoferowat najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Nazwv (firmv) atbo imiona i nazwiska, siedzibv albo mieisce zamieszkania i adresv
Wvkonawców, którzv ztożvli ofertv:

Oferta nr 1: WESPA Hurtownia Artykutow Papierniczych Jolanta lwankiewicz,
ul. Dąbrowszczaków 1, 80-374 Gdańsk;

oferta nr 2: P.H.U. Samfix - Papier Sp. j. ut. Gen. J. Ha[lera 13f , 80-416 Gdańsk;

oferta nr 3: PHU ,,PORTAL'' Sp. zo. o., ut. Strzetców Karpackich 6A115,80-041 Gdańsk.

Punktacia przvznana ofertom:

Nr
oferty

Cena oferty brutto

PLN

Liczba punktÓw
w kryterium:

cena: 1OO%

Kolejność ofert
wg kryterium ceny

1. 52159,10 65,41 lll w kotejności

f. 47659,f1 71,58 ll w kotejności

3. 34115,78 100,00 I w kolejności
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Część |l: oferta nr 3 ztożonaprzez firmę P.H.U. Portal Sp. z o. o., ut. Strzelców Karpackich
6^115,80-041 Gdańsk. Cena oferty wynosi 348,|8,02 zt brutto, w tym podatek VAT
W wysokości f77o.

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postępowaniu,
oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spośród wszystkich ztozonych
ofert zaoferowat naj korzystni ej szą cenę wykonani a przed mi otu zamówi eni a.

Nazwv (firmv) albo imiona i nazwiska. siedzibv albo mieisce zamieszkania i adresv
Wvkonawców, którzv ztożvli ofertv:

oferta nr 1: WESPA Hurtownia Artykutów Papierniczych
ul. Dąbrowszczaków 1, 80.374 Gdańsk;

Jolanta lwankiewicz.

oferta nr 2: P.H.U. Samfix - Papier Sp. j. ut. Gen. J. Hallera 13f, 80-416 Gdańsk;

oferta nr 3: PHU ,,PORTAL'' Sp. zo. o., ul. Strzetców Karpackich 6A115,80-041 Gdańsk.

oŁEczNEJ

mgr lanina

Punktacia przvznana ofertom:

Nr
oferty

Cena oferty brutto

PLN

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 100%

Kotejność ofert
wg kryterium ceny

1 41 81 0,55 83,28 lll w kolejności

z. 38488,10 90,46 || w kotejności

3. 348't8,02 100,00 I w kotejności
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