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Zawiadomienie o wyborze naj korzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (tekst jednotity Dz. U. z f010 r. Nr 1 13, poz. 759 z póŹn. zm.) zamawiający -

Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niz wyrażona
w ztotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. ,|1

ust. 8 ustawy na świadczenie ustug cmentarno - pogrzebowych, zostaty wybrane
następujące oferty:

Część l: oferta nr f złozona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Ustugowe ,,Z|ELEN''
Sp. z o. o., u[. Partyzantów 76,80.f54 Gdańsk. Cena oferty wynosi 308819,15 zł' brutto
w tym podatek VAT w wysokości 7%.

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postępowaniu,
oferta Wykonawcy jest ważna, nie podlega odrzuceniu i jest jedyną ztożoną ofertą.

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

oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Ustugowe ,,Z|ELEŃ' 5p. z o. o.'
ul. Partyzantów 76, 80.f54 Gdańsk.

Streszczenie ocenv i porównania ztożonvch ofert:

Nr
oferty

Cena oferty brutto Liczba punktów

w kryterium
cena: 1OO%

Kotejność ofert
wg kryterium wyboru

2. 30881 9,1 5 '100,00 I w kolejności
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Część ||: oferta nr 1 z|ożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno . Ustugowe ,,Z|ELEŃ"
Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80.254 Gdańsk. Cena oferty wynosi 240659,48 zt brutto
w tym podatek VAT w wysokości 7%.

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

oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Ustugowe ,,ZIELEŃ' Sp. z o. o.,
ul. Partyzantów 76, 80.f54 Gdańsk.

Streszczenie ocenv i porównania ztożonvch ofert:

Nr
oferty

Cena oferty brutto Liczba punktów

w kryterium
cena: 1OO%

KoleinoŚc ofert
wg kryterium wyboru

1. 240659,48 100,00 l w kolejności
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