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ofeńa nr ,l: HiCoPY Gdańsk orzegorzWó;tliffiĘ. tc, 80- 299 Gdańsk, u|. Koziorożca

31;
ofeńa nr 2: Firma Hand|owa ,,MAcRo' Ryfa Sławomir Pinczyński Marian Sp' z o. o.,

Na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r.- Prawo

zamówień pub|icznych (tekst jednolity Dz. U. z zóol r. Nr 223, poz' 1655 z póŹn' zm.)

zamawiający - Miejski osrooek eomocy śpołecznej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, Że

w postępowaniu p,o*"ó,onym W wbió zapytania o cenę o wańoŚci mniejszej niż kwoty

okreŚIone w przepisach wydanych na poóstawie ?ń' .1 
1 ust. 8 ustawy na dostawę

materiałów eksploaiacvlnv.ń do.drukaiek, kserokopiarek i telefaksow, została wybrana

ofeńa nr 3 złoŻon"-p-ćźii,ńę AD9S Wi"śn' Mićko, ul. Pi|otów 3, 80-460 Gdańsk. Cena

;i;,i' wynosi 1133d4,18 zł brutto, w tym podatek VAT.w wysokości 227o'

ÓiaśaJńi"nie *uoo.u. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału W postępowan|u,

ofeńa jest ważna i-nie poólega odrzuceniu, a Wykonawc3..:.p-o::*^u1s1vstkich złożonych

ofeńa nr 3:

ofeńa nr 4:

ofeńa nr 5:

ofeńa nr 6:

80-171Gdańsk, u|. Schubeńa 1a;

Aoos Wiesław MiÓko, 80-460 Gdańsk, ul' Pi|otow 3;

PARTNET XX|-PIK ś pl. Z o. o., 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246;

P.H.U. Pońa| Sp. z o.-o., 8o-o4ł Gdańsk,-u|. Strze|cow Karpackich 6fu15;

SONPAP KazimierzSondej, 80-271Gdańsk, u|. Twarda 15.
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80-865 Gdańsk, uI. Marynarki Polskiej 134a

Tel.: 058 / 520-70-00
Fax: 058/ 520-70-01
Tel. Dyr.: 058/ 520-70-31
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