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d'owczyt postQpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup

i dostawa mebli w ramach wyposaienia

Lokalnego Centrum

Wspierai4co-Aktywizui4cego w Tomaszowie Lubelskim,,_

czq36 2.

zamawiaj4cy - Polskie stowarzyszenie na rzecz, os6b z Niepelnosprawnosci4 Intelektualnq
Kolo w Tomaszowie Lubelskim, dzialai4c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz, tJ. z Z0!9r., poz. 7986 z poln. zm)
uprzejmie informujq, 2e:

I.

w wyniku przeprowadzonego postQpowania przetargowego najkorzystniejsz4 ofertq
zto2yla firma:
MEGAST S.C, lacek Saran, Tomasz Blaszczuk, Marcin
Al. Warszawska 150

fankowski

20-824 Lublin
100,00 pkt
wybrana oferta otrzymala 100,00 pkt a oferent zostal wybrany na wykonawcq zadania.
Cena

-

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskala najwiqkszq liczbq punkt6w z uwagi na przyjqte w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia kryteria oceny ofert.

II.
Lp,

Pozostale oferty zlo2one w postqpowaniu i ich punktacja:

Nazwa i adres oferenta

Cena
(lOOo/o)

1

Tronus Sp. z o. o.
ul. Ordona 2a
OL-237 Warszawa

61,14 pkt
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III.

Zamawiai4cy informujq, 2e ww. postqpowaniu nie ustanowil dynamicznego systemu
zakup6w. Ponadto, dzialaj4c w oparciu o art. gZ ust. l- pkt 2) i 3) uitawy pzp,
zamawiajEcy informuje:
1] o braku wykonawc6w, kt6rzy zostali wykluczeni,
2l o braku odrzuconych ofert.
IV. Fakt otrzymania niniejszego pisma nale2y powvierdzi6 niezwlocznie e-mailem na
adres: zk.tomaszowlubelski(opsoni.org.pl
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lub osoby upowainionej)

0trzymuj4:

1.

MEGAST S.C. facek Saran, Tomasz Biaszczuk, Marcin lankowski, AI. Warszawska 1S0, 20-

2.

824 Lublin;
Tronus Sp. z o. o., ul. 0rdona 2a, 01-237 Warszawa

