Czarne=dnia==OS=października==OMNM=rK=

OGŁOSZENIE
O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY=
t=zakresie=zadania=nr=NI=zadania=nr=OI=zadania=nr=PI=zadania=nr=RI=zadania=nr=SI=zadania=nr=TI=
zadania=nr=U=i=zadania=nr=VK=
=
=
wamawiającóW=
gednostka=tojskowa=4N4N=
rlK=OTJgo=iutego=
TTJPPM=Czarne==
obdlkW=TTMVUOSM4
kfmW=========U4PJN4JOUJT4N=
Telefon E=RVFUP=OM=OTV======faks===LRVLUP=OM=O4S=
bJmailW==jw4N4Nprzetargi@interiaKpl=
=

= = = = = = = =aziałając=
===
na= podstawie= artK= VO= ustK= N= i= ustKO= z= dnia= OV= stócznia= OMM4= rK= mrawo=
wamówień= mublicznóch= E= z= późnK= zmianKFI= wamawiającó= informujeI= że= w= postępowaniu=
prowadzonóm= w= tróbie= przetargu= nieograniczonego= o= wartości= szacunkowej= mniejszej= niż=
kwotó= określone= w= przepisach= wódanóch= na= podstawie= artKNN= ustK= U= mzp= = na= = przedmiot=
zamówienia==„zakup=i=dostawa=materiałów==lutowniczóchI=ściernóchI=obróbki=drewnaI=artókułów==chemii=
motorózacójnejI=artókułów=metalowóchI=farb=specjalnóchI=materiałów=z==gumó=i=z==tworzów=sztucznóchI=
materiałów= = = = tapicerskichI= materiałów= BemI= płónów= specjalnóch= oraz= = materiałów= innóch=
niesklasófikowanóch”””K =kr=sprK=VVLldJbremJbesLOMNM=
=
NK= =homisja= przetargowa= gtK4N4N= Czarne= na= podstawie= artK= VN= = ustKN= ustawó= mzp= dokonała= wóboru=
najkorzóstniejszej= ofertó= spośród= złożonóch= i= nie= odrzuconóch= ofertI= w= postępowaniu=
przeprowadzonóm= w= tróbie= przetargu= nieograniczonego= = = na= podstawie= artK= PV= = ustawó= mrawo=
zamówień= publicznóch= na= = przedmiot= zamówieniaW= zamówienia= = „zakup= i= dostawa= materiałów==
lutowniczóchI= ściernóchI= obróbki= drewnaI= artókułów= = chemii= motorózacójnejI= artókułów= metalowóchI=
farb= specjalnóchI= materiałów= z= = gumó= i= z= = tworzów= sztucznóchI= materiałów= tapicerskichI= materiałów=
BemI=płónów=specjalnóch=oraz==materiałów=innóch=niesklasófikowanóch”==
kr=sprK=VVLldJbremJbesLOMNM=
OK=

tażne=I=niepodlegające=odrzuceniu=ofertó=złożóli=nLw=wókonawcóW=

=
AK= t=zakresie=zadania=nr=NJ=„zakup=i=dostawa==materiałów==lutowniczóch=I=spawalniczóch==
===================================================================i==ściernóch”K=
NF= lferta=nr=O=–=zaK=kr=N=
mrzedsiębiorstwo=mbkTAo=ptanisław=oÓd=
=ul=pToltfbgphA=OU=
P4JTPM=jpwAkA=alikA=
t=zakresie=zadania=nr=N=K=J=tartość=ofertó==
netto=–==V=RSRINM=zł=
======brutto==–==NN=SSVI4O=zł;=
=
=
=
=
kr=sprKW=VVLldJbremLJbesLOMNM=
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OF= lferta=nr=4==J=wadK=kr=N=
cirma=eAkailtA”=jAgpTbo”=
oobert=TrBfibtfCw=
rlK=N=–=go=jaja=
TUJ=4MM=pzczecinek=
t=zakresie=zadania=nr=N=J=tartość=ofertó==
netto=–=NN=TSUIVMzł;=
brutto==–=N4=PRUIMS=zł;
=
BK= t=zakresie=zadania=nr=O=–=„zakup=i=dostawa=produktów=chemii=motorózacójnej”=
=
lferta=nr=N=–=wadK=kr=OW=
cKrKeKm=„lijlT”=gerzó=libCe=
rlK=NRJgo=drudnia=NO=
TU=–=POM=mołczón=wdrój=
netto=–=4TTTIMMKzł;=
brutto==–=RUOTIV4=zł;=
=
=
CK= t=zakresie=zadania=nr=PJ=„zakup=i=dostawa=artókułów=metalowóch”=
=
lferta=nr=4==J=wadK=kr=P=
cirma=eAkailtA”=jAgpTbo”=
oobert=TrBfibtfCw=
rlK=N=–=go=jaja=
TUJ=4MM=pzczecinek=
netto=–OV=MSRIOU=zł;=
brutto==–==PR=4RVIS4=zł;=
=
aK= t=zakresie=zadania=nr=R=–=„zakup=i=dostawa=wórobów=gumowóch=i=z=tworzów==
sztucznóch”=
=
lferta=nr=4==J=wadK=kr==R=
cirma=eAkailtA”=jAgpTbo”=
oobert=TrBfibtfCw=
rlK=N=–=go=jaja=
TUJ=4MM=pzczecinek=
netto=–=R=UTTIOR=zł;==
brutto==–=T=NTMIOR=zł;==
=
bK== t=zakresie=zadania=nr=S=–==„zakup=i=dostawa=materiałów=tapicerskich”===
=
=kie=złożono=żadnej=ofertó=niepodlegającej=odrzuceniu=w=związku=z=tóm=na=podstawie=artK=VP=ust=N=pkt=
NF==wamawiającó=unieważnia=postępowanie=w=zakresie=zadania=nr=S=
=
cK= t=zakresie=zadania=nr=T=–=„zakup=i=dostawa=materiałów=bhp”=
lferta=nr=N=–=wadK=kr=T=
cKrKeKm=„lijlT”=gerzó=libCe=
========rlK=NRJgo=drudnia=NO=
TU=–=POM=mołczón=wdrój=
=======netto=–=T=R4OIMMzł;=
=======brutto==–=V=OMNIO4=zł;=
=
dK= t=zakresie=zadania=nr=U=–=„zakup=i=dostawa=płónów=specjalnóch”=
=
kr=sprKW=VVLldJbremLJbesLOMNM=
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kie=złożono=żadnej=ofertó=niepodlegającej=odrzuceniu=w=związku=z=tóm=na=podstawie=artK=VP=ust=N=pkt=
NF==wamawiającó=unieważnia=postępowanie=w=zakresie=zadania=nr=UK=
=
eK= t=zakresie=zadania=nr=V=J=„zakup=i=dostawa=materiałów=innóch=niesklasófikowanóch”=
=
NF= lferta=nr=N=–=wadK=kr=V=
cKrKeKm=„lijlT”=gerzó=libCe=
rlK=NRJgo=drudnia=NO=
TU=–=POM=mołczón=wdrój=
netto=–=U4TRIMMN=zł;=
brutto==–=NM=PPVIRM=zł;=
=
OF= lferta=nr=4==J=wadK=kr==V=
cirma=eAkailtA”=jAgpTbo”=
oobert=TrBfibtfCw=
rlK=N=–=go=jaja=
TUJ=4MM=pzczecinek=
netto=–=U=UOUIMM=zł;=
brutto==–=NM=TTMINS=zł;==
=
PK= ka= podstawie= artK= VN= ustKN= ustawó= mrawo= zamówień= publicznóch= z= dnia= OV= stócznia= OMM4rK= E= z=
późnK=zmKFI==komisja=dokonała==wóboru=najkorzóstniejszej=ofertóJ=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=–=
cena=NMMB=Z=NMM=pkt=
mrzó=wóborze=ofertó=zamawiającó=kierował=się=następującómi=króteriamiW=
jax=ilość=
taga=
ipK=
hróterium=
punktów=
=B=
=

=

NK=

Cena=zakupu=i=dostawó=

NMM=

NMM=

=
hróterium=CbkA==
CbkA=Ewartość=dostawó=ogółem=z=sATFW=NMM=mrkhTÓt=jAhpYjAikA=lCbkA==
lferta=z=najniższą=ceną=otrzóma=maksómalną=ilość=punktówI=oferta=z=wóższą=ceną=proporcjonalnie=
niższą=ilość=punktów=
·= hróterium=wóboru=ofert=będzie=oceniane=w=skali=MJNMM=punktówK=
·= pposób=dokonówania=ocenó=ofertW=
tartość=punktowa=ofertó=Z=ECk=W=CBF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Emax=NMM=punktówF=
gdzieW=Ck=–=cena=najniższa=spośród=złożonóch=ofertI=CB=–=cena=ofertó=badanej=
pposób=przóznawania=punktówW==
l= wóborze= najkorzóstniejszej= ofertó= zadecóduje= największa= ilość= punktówK= wamawiającó= udzieli=
zamówienia= tókonawcóI= któró= zaoferował= najniższą= cenęK= mozostałe= ofertó= zostaną= sklasófikowane=
zgodnie=z=ilością=uzóskanóch=punktówK==
4K= =lbliczenie=punktacjiW=
AK= t= zakresie= zadania= nr= N= J= „zakup= i= dostawa= = materiałów= = lutowniczóch= I= spawalniczóch= =
===================================================================i==ściernóch”K=
lferta=nr=O=–=obliczanie=punktacji=
ENN=SSVI4O=zł=W=NN=SSVI4O=złF=xNMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
=
=
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lferta=nr=4=J=obliczanie=punktacji=
ENN=SSVI4O=złW=N4=PRUIMS==złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=UNIOT=pktK=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=w=zakresie=zadania= N=najkorzóstniejszą=ofertę=nr=O==złożoną=przez=
tókonawcęW= mrzedsiębiorstwo= mbkTAo= ptanisław= oÓd;= = ul= pToltfbgphA= OU;= P4JTPM= jpwAkA=
alikA=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= N= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=OV= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=OV= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=N=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=VN=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=NW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=N=przedmiotu=zamówienia=złożono=O=ofertóK=
tómagane= warunki= udziału= w= postępowaniu= na= zadanie= nr= N= spełniłó= dwie= złożone= ofertóI= które= nie=
podlegają=odrzuceniuK== ppośród= ważnóch=niepodlegającóch= odrzuceniu=wamawiającó= wóbrał=ofertę=z=
najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= największą= liczbę= punktów= E= NMMIMM= = pktK= FI= a= oferta= niżej=
wómienionego= = tókonawcó= = złożona= na= zadanie= nr= N= = przedmiotu= zamówienia= zajęła= następującą=
lokatęW=
kr.
ofertó

kazwa tókonawcó

Adres tókonawcó

iokata

4=

Wcirma=eAkailtA”=
jAgpTbo”=
=oobert=TrBfibtfCw=

=rlK=N=–=go=jaja;==
TUJ=4MM=pzczecinek=

ff=

=

iiczba punktów

=========UNIOT=pkt=
=

=
=
BK= t=zakresie=zadania=nr=O=J==‘zakup=i=dostawa=produktów=chemii=motorózacójnej”=
=
lferta=nr=N=J=obliczanie=punktacji=
ERUOTIV4=złW=RUOTIV4=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=w=zakresie=zadania= O=najkorzóstniejszą=ofertę=nr=N==złożoną=przez=
tókonawcęW=cKrKeKm=„lijlT”=gerzó=libCe;=rlK=NRJgo=drudnia=NO;=TU=–=POM=mołczón=wdrójK=
=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= O= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=OV= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=OV= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=O=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=VN=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=OW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=O=przedmiotu=zamówienia=złożono=N=ofertęK=
tómagane= warunki= udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr= O=spełniła=jedna==złożona=ofertaI= która=
nie=podlega=odrzuceniuK==wamawiającó=wóbrał=ofertę=z=najkorzóstniejszą=cenąI==która=uzóskała=liczbę=
punktów=E=N==
=
kr=sprKW=VVLldJbremLJbesLOMNM=
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=
CK= t=zakresie=zadania=nr=P=J==„zakup=i=dostawa=artókułów=metalowóch”=
=
lferta=nr=4==J=obliczanie=punktacji=
EPR=4RVIS4=złW=PR=4RVIS4=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=w=zakresie=zadania= P=najkorzóstniejszą=ofertę=nr=4==złożoną=przez=
tókonawcęW= cirma= eAkailtA”= jAgpTbo”= oobert= TrBfibtfCw;= rlK= N= –= go= jaja;= TUJ= 4MM=
pzczecinekK=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= P= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=OV= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=OV= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=P=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=VN=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=PW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=P=przedmiotu=zamówienia=złożono=N=ofertęK=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=P=spełniła=jedna==złożona=ofertaI=która=nie=
podlega= odrzuceniuK= = wamawiającó= wóbrał= ofertę= z= najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= liczbę=
punktów=E=NMMIMM==pktK=F=K===
aK= t= zakresie= zadania= nr= R= –= „zakup= i= dostawa= wórobów= gumowóch= i= z= tworzów= =
=======================================================sztucznóch”=
lferta=nr=4==J=obliczanie=punktacji=
E=T=NTMIOR=złW=T=NTMIOR=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=w=zakresie=zadania= R=najkorzóstniejszą=ofertę=nr=4==złożoną=przez=
tókonawcęW= cirma= eAkailtA”= jAgpTbo”= oobert= TrBfibtfCw;= rlK= N= –= go= jaja;= TUJ= 4MM=
pzczecinekK=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= R= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=OV= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=OV= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=R=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=VN=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=RW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=R=przedmiotu=zamówienia=złożono=OofertóK=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=R=spełniła=jedna==złożona=ofertaI=która=nie=
podlega= odrzuceniuK= = ppośród= ważnóch= niepodlegającóch= odrzuceniu= wamawiającó= wóbrał= ofertę= z=
najkorzóstniejszą=cenąI==która=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM==pktK=F=K==
bK= t=zakresie=zadania=nr=T=–=„zakup=i=dostawa=materiałów=bhp”=
=
lferta=nr=N=J=obliczanie=punktacji=
EV=OMNIO4=złW=V=OMNIO4=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=w=zakresie=zadania= T=najkorzóstniejszą=ofertę=nr=N==złożoną=przez=
tókonawcęW=cKrKeKm=„lijlT”=gerzó=libCe;=rlK=NRJgo=drudnia=NO;=TU=–=POM=mołczón=wdrójK=
=
kr=sprKW=VVLldJbremLJbesLOMNM=
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rzasadnienieW=
lferta=wóbranego=w=zakresie=zadania=nr=T==tókonawcó=odpowiada=wómaganiom=określonóm==
w=ustawie==z=dnia=OV=stócznia=OMM4=rK=mrawa=zamówień=publicznóch=z=dnia=OV=stócznia=E=z=późnK=zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= =
w= pftw= i= uzóskała= największą= liczbę= punktów= E= NMMIMM= pktK= F= zgodnie= z= króterium= ocenó= ofert=
przójętóch=w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował==
w=zadaniu==nr=T=przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=VN=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=TW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=T=przedmiotu=zamówienia=złożono=N=ofertęK=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=T=spełniła=jedna==złożona=ofertaI=która=nie=
podlega= odrzuceniuK= = wamawiającó= wóbrał= ofertę= z= najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= liczbę=
punktów=E=NMMIMM==pktK=F=K==
cK= t=zakresie=zadania=nr=V=–=„zakup=i=dostawa=materiałów=innóch=niesklasófikowanóch”=
=
lferta=nr=N=J=obliczanie=punktacji=
ENM=PPVIRM=złW=NM=PPVIRM=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
lferta=nr=4J=obliczanie=punktacji=
ENM=PPVIRM=złW=NM=TTMINS=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=VSIMM=pktK=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=w=zakresie=zadania= V=najkorzóstniejszą=ofertę=nr=N==złożoną=przez=
tókonawcęW=cKrKeKm=„lijlT”=gerzó=libCe;=rlK=NRJgo=drudnia=NO;=TU=–=POM=mołczón=wdrój==
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= V= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=OV= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=OV= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=V=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=VN=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=VW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=V=przedmiotu=zamówienia=złożono=O=ofertóK=
tómagane=warunki= udziału= w=postępowaniu=na=zadanie=nr=V= spełniłó=dwie==złożone=ofertóI= które=nie=
podlegają=odrzuceniuK== ppośród= ważnóch=niepodlegającóch= odrzuceniu=wamawiającó= wóbrał=ofertę=z=
najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= największą= liczbę= punktów= E= NMMIMM= = pktK= F= Ka= oferta= niżej=
wómienionego= = tókonawcó= = złożona= na= zadanie= nr= V= = przedmiotu= zamówienia= zajęła= następującą=
lokatęW=
kr.
ofertó

kazwa tókonawcó

Adres tókonawcó

4=

Wcirma=eAkailtA”=
jAgpTbo”=
=oobert=TrBfibtfCw==

=rlK=N=–=go=jaja;==
TUJ=4MM=pzczecinek=

iokata

ff=

iiczba punktów

=========VSIMM=pkt=
=

=
RK= „fnformacje=o=wókonawcachI=któróch=ofertó=zostałó=odrzucone”=artK=VO=ustK=N=pkt=OF=ustawó=
mzpW=
t= ofercie= = nr= N= złożonej= przez= = cKrKeKm= „lijlT”= gerzó= libCe;= rlK= NRJgo= drudnia= NO;= TU= –= POM=
mołczón= wdrój= w= zakresie= zadania= nr= R= J= „zakup= i= dostawa= wórobów= gumowóch= i= z= tworzów= =
=sztucznóch”I= tókonawca= nie= wókazał== asortómentu= z= = pozócji= NS= –= modkładka= fibrowa= Ø= NO= –= w=
kr=sprKW=VVLldJbremLJbesLOMNM=
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związku=z=tóm=komisja=nie=mogła=ocenić=ofertó=w=króterium=ocenó==ofertJ=cena=NMM=B=ponieważ=oferta=
jest=ofertą=częściową==w=ramach=danego=zadaniaI=a=zgodnie=z=pftw=rozdział=fs=pkt=O=J=wamawiającó=
nie=dopuszczał=składania=ofert=częściowóch=w=ramach=danego=zadaniaK===
=t= związku=z=powóższóm= na=podstawie=artK= UV=ust= N=pkt= OF= ustawó= mzpK= ofertę== nr==N= odrzuca= się=w=
zakresie=zadania=nr=RK=
=
S=t=
= zakresie= zadania= nr= = NI= nr= OI= nr= PI= nr= RI= nr= Ti= nr= V= = = = określa= się= termin= podpisania= umowó= na=
podstawie==artK=V4=ustK=N=pkt=O===ustawó=mzp=i=wóznacza=się=na=dzień=MUKNNKOMNM=rK=

=
=
=
=
altÓaCA=
=
=LJL=wLz=mjr=Adam=lBrCeltphf=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
tókK=fKhK=LMJRVUPOMOTVL =

=

kr=sprKW=VVLldJbremLJbesLOMNM=
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