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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z200,7 r.Nr 223,poz. 1655 zpóŹn. zm.)
zarrtawiĄący - Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku uprzejmie zawtadarrlta, ze
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonęgo o wańości większej niz
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na Świadczenie
usług cmęntarno - pogrzebowych, zostały wybrane następujące oferty:
Część I: oferta nr 3 zł'ozona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usfugowe ,,ZIELEŃ''
Sp. z o. o.' ul. Partyzantow 76,80-254 Gdańsk. Cena oferty wynosi 349783,00 złbrutto
w t1m podatek VAT w wysokości 7%.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, oferta Wykonawcy jest wazna, nie podlega odrzuceniu i jest jedyną
nieodrzuconą ofertą.

Nazwy (firmy). siedzib}z i adres}z W}zkonawców. którzy złozyli oferty:
ofęrta nr 1: Firma Pogrzebowa ,'DRoGA Do NIEBIOS'' Kazimięrz Momont'

ul. Unruga 182,81-153 Gdynia;
oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usfugowe ,'ZIELEN'' Sp. z o. o.,

u|. P artyzantów 7 6, 80-25 4 Gdańsk.
Streszczenie ocen}z i porównania złozonvch ofert:

CzęśÓ II: oferta nr 2 złozona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ',ZIELEŃ.'
Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80.254 Gdańsk. Cena oferty wynosi 226305,00 zł brutto
w tym podatek VAT w wysokości 7%.
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Uzasadnienie w}zboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, oferta Wykonawcy jest wazna, nie podlega odrzuceniu i jest jedyną
nieodrzuconą ofertą.

Nazwy (firm}z). siedziby i adresy Wykonawców. którz}z złozyli ofert}z:

Oferta ff 1: Firma Pogrzebowa ,,DROGA DO NIEBIOS" Kazimterz Momont,
ul. Unruga 182,81-153 Gdynia;

oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Ustugowe ',ZIELEŃ'' Sp. Z o, o.'
ul. Partyzantów 76,80-254 Gdańsk.

Streszczenie ocen}z i porównania złozonych ofert:
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