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Informacia o wyborze naikorrystnieiszei oferty
w zakresie czq6ci 5 zam6wienia
dotyczy: postqpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup

i

dostawa tekstyli6w, rolet, sprzqtu AGD, sprzQtu elektronicznego
i muzycznego w ramach wyposaienia Lokalnego Centrum WspieraiqcoAktywizui4cego w Tomaszowie Lubelskim" -

czq56 5 zam6wienia.

Zamawiai4cy - Polskie Stowarzyszenie na rzesz Os6b z NiepetnosprawnoSciq Intelektualnq
KoIo w Tomaszowie Lubelskim, dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zam6wieri publicznych {Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z poln. zm.)
uprzejmie informuiq, 2e:

w wyniku przeprowadzonego postQpowania pruetargowego najkorzystniejszq ofertq
zlo2yla firma:
P.H. MAGNUS Piotr

Filipowicz

ul. Pilsudskiego 53

22-4OOZamoii
Cena - 100,00 pkt
Wybrana oferta otrzymala 100,00 pkt a oferent zostal wybrany na wykonawcq zadania.

Uzasadnienie wvboru:
Oferta uzyskala najwiqksz4 liczbq punkt6w z uwagi na pzyjQte w speryfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia kryteria oceny ofert.

II.
Lp.

Pozostale oferty zlo2one w postqpowaniu i ich punktacja:

Nazwa i adres oferenta

Cena

(100o/o)
1

Zaulek Dizainu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

56,73

pkt
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Zamawiaj4ry informujq, 2e ww. postQpowaniu nie ustanowil dynamicznego systemu
zakup6w. Ponadto, dzialajqc w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 2J i 3) ustawy Pzp,
zamawiai4ry informuje:
1.) o braku wykonawc6w, Iit6rzy zostali wykluczeni,
2) o braku odrzuconych ofert
IV. Fakt otrzymania niniejszego pisma nale2y poftvierdzi6 niezwlocznie e-mailem na
adres: zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
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dpi s kie rownika zamawiaj qceg o

lub osoby upowa2nionej)

Otrzymuiq:

1.
2.

P.H. MAGNUS Piotr Filipowicz, ul. Pilsudskiego 53,22-400

Zamoii

ZaulekDizainu Marta Szlapa, ul. Gliwicka 2188,40-860 Katowice

