Czarne=dnia==OS=października==O0N0=rK=

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY=

t=zakresie=zadania=nr=4=–=„=zakup=i=dostawa=farb=specjalnóch”=
=
wamawiającóW=
gednostka=tojskowa=4N4N=
rlK=OTJgo=iutego=
TTJPP0=Czarne==
obdlkW=TT09UOS04
kfmW=========U4PJN4JOUJT4N=
Telefon E=R9FUP=O0=OT9======faks===LR9LUP=O0=O4S=
bJmailW==jw4N4Nprzetargi@interiaKpl=
=

= = = = = = = =aziałając=
===
na= podstawie= artK= 9O= ustK= N= i= ustKO= z= dnia= O9= stócznia= O004= rK= mrawo=
wamówień= mublicznóch= (= z= późnK= zmianK)I= wamawiającó= informujeI= że= w= postępowaniu=
prowadzonóm= w= tróbie= przetargu= nieograniczonego= o= wartości= szacunkowej= mniejszej= niż=
kwotó= określone= w= przepisach= wódanóch= na= podstawie= artKNN= ustK= 8= 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=99LldJbremJbesLO0N0=
=
NK= =homisja= przetargowa= gtK4N4N= Czarne= na= podstawie= artK= 9N= = ustKN= ustawó= mzp= dokonała= wóboru=
najkorzóstniejszej= ofertó= spośród= złożonóch= i= nie= odrzuconóch= ofertI= w= postępowaniu=
przeprowadzonóm= w= tróbie= przetargu= nieograniczonego= = = na= podstawie= artK= P9= = 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”= w= zakresie= zadania= nr= 4= –=
„zakup=i=dostawa=farb=specjalnóch”K =
kr=sprK=99LldJbremJbesLO0N0=
OK= tażną=I=niepodlegającą=odrzuceniu=ofertę=w==zakresie=zadania=nr=4J=zakup=i=dostawa=farb=specjalnóch=
złożył==wókonawcaW=
=
lferta=nr=P=

mK=mKeK=r=„mlifcAoB”==spKz=oKo=
rlK=Chorzowska=44=B;=
44JN00=dliwice=
PK= ka= podstawie= artK= 9N= ustKN= ustawó= mrawo= zamówień= publicznóch= z= dnia= O9= stócznia= O004rK= =
(=z=późnK=zmK)I==komisja=dokonała=wóboru=najkorzóstniejszej=ofertóJ=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=
–=cena=N00B=Z=N00=pkt=
=
=
Cena==Z===== Cena=oferowana=minimalna=brutto=====x===N00=
=============================Cena=badanej=ofertó=brutto=
=

===============lbliczanie=punktacji=
4RNUUIU0=zł=

x=N00=Z=N00I00=pktK=

=4RNUUIU0=zł

=

=

kr=sprKW=99/ldJbrem/Jbes/O0N0=
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tóbrano= do= realizacji= zamówienia= w= zakresie= zadania= nr= 4= najkorzóstniejszą= ofertę= złożoną=
przez=tókonawcęW=
lferta=nr=PW==

mK=mKeK=r=„mlifcAoB”==spKz=oKo=;=
rlK=Chorzowska=44=B;=
44JN00=dliwice==
=
tartość=nettoW=PT=040I00=zł;=
tartość=bruttoW=4R=NUUIU0=złK=
=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= 4= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=O004= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=(= z=późnK= zmK)=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=(=N00I00=pktK=)=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==(=króteriumW=cena=–=N00=pktK=)K=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=4=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą==ofertę=cenowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=4W=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=4=przedmiotu=zamówienia=złożono=N=ofertę=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=4=spełniła=jedna===złożona=ofertaI=która=nie=
podlega= odrzuceniuK= wamawiającó= wóbrał= ofertę= z= najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= liczbę=
punktów=(=N00I00==pktK=)K==
=
4K= t=zakresie=zadania=nr=4==określa=się=termin=podpisania=umowó=na=podstawie==artK=94=ustK=O=pkt=N)=
ppkt=a)==ustawó=mzp=i=wóznacza=na=dzień=0OKNNKO0N0=rK=

=
=
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=
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=
altÓaCA=
=
LJL=wLz=mjr=Adam=lBrCeltphf=
=
=
=
=
=
=
=
tókK=fKhK=/0J598PO0O79/ =
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