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Gdańsk, dnia a5. 1 1.2009 r.

www.mops.gda.pl

il, a.rvi ad onl i enie o wyborze łlLaj korzystniej szej oferty

Na podstalvie art. 92 ust. I pki I ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zarrrówień publicznycłl (tckst "jęclnolity Dz. ŁJ. z 2O0] r' Nr 223, poz. |655 z pozn. zm,)

zarirarviający Mie.iski Oś;roi'tek Ponrc.rcy Spclłecznej w Gdańsku uprzejrnie zawtadamla,
ze w postępowatliu 1rror'r'adzcll.i\Ąn W trylrie przetargu nieograniczonego o war1oŚci mniejszej
niz kr,voty okreŚl.onc rł przepisach wyclanych na podstawie ar1. 11 ust. 8 ustawy na dostawę
1500 szt. paczek .l'1rtriośclolvo - Świa1eczirych, zastata wybrana oferta nr 3 zt'ozona przez
finnę WITEX - H'ĄI.JDEL S,;' 'z o. a.. il. Hutni.czir 40, 81-038 Gdynia. Cena ofer1y wynosi
61561,2a zi brutto" w tyl'l t-lotiaiek \/AT w wysokości 7% i 22% w kwocie 9376,20 zł.

IJza.s3d!&!u9-_Bl-.,;łrclt"il; 
.\Ą/vko.nawca spełnia r,vszystkie rł,arunki udziaŁu w postępowaniu'

oferta jest lva:lna i nie podiega odrzuceniu. a Wykonawca zaof-erowałnajkorzystniejszą cenę

wykonania przecltniotu zarruiwieni a.

N az wy l f i rrny ) . s i t.]Ł.r.L 1*rłdrg.Sy W$qnauqt, w:]<t o rzy z t o z / i o rety :

ot-erta tlr 1: F'oi'l'1r PI-tJS Joanna Stęirieii, Leszek Stępień Społka jawna,26-600 Radom,
ul " L)elrocl;':enia 29;

ot-erta nr 2: Pr;lęl.łjsię,biofst\'lli Frl-ldirkcyjno - Handlor,ve PoLARIS, 62.800 Kalisz'
ul. ,i o lrl iersk,-' .'li ) lr ;

Ofbfia nr 3: W{T UX -- HAI'I DEl, Sp. z o. ,r., 8l-038 Gdynia, ul. Hutnicza 40;

of-eńa. nr 4: GoF'i'l\}iA Sik.'lli] I{urtr:,rv;l Sp. z o. a.,84.240 Reda, ul. Llsfugowa 1;

oflerta ni:5: Pi-łl']i}il) CFŁAZ.1Nz\ CII'B'P Wojciechowscy Spółka jawna,89-500 Tuchola,
r.rl. Su ieckr I I:

ofer1a rrr 6: Nzfacr.o Cas;|r and Carry Polska S.A.. 02.l 83 Warszawa, Al. Krakowska ó1;

ofer.ta lrr 7: SEREK Sp. z cl. cl.. 04-8ó2 Vy'arszawa, ul' Panny Wodnej 22.

:ba punktóvl
krferium:
na -- 100%

Koiejnośó ofert wg
kryterium ceny

84.40 III w koleinoŚci
19 "15 V w koleiności
100,00 I w koleiności
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80.865 Gdańsk' ul' Ma',;,na:.:t ,Do|l,:liiej 134zt
Tel:058/520-74-00
Fax: 058/ 520-70-01
Tel. Dyr.: 058/ 520:/C-3-,

E-mai I : dyre kcja@mops. gda. pl.
I nte r n et : http/www. mop s. gd a. pl.



MC)P's w GD^Ńsxtt

R? 5) IV w koleiności
'7{ R1 VII w koleinoŚci
q', q4 II w koleinoŚci
71,09 VI w koleinoŚci
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