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z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
Na podstawieań. 92 Ustawy ,,Prawozamówień pub|icznych',
że W postępowaniuprowaozonym
jedno|ityDz. U, z 2016 r., poz. 2164,z póź.zm.),informuję'
na ,,Usługędoręczaniai odbioru pzesyłek pa|etowych'',
w trybie przetargunieograniczonego
ofeńyd|azadania nr 1, 2 i 3.
Zamawiającydokonałwyborunajkorzystniejszej
oraz kryteriumocenyofeń,jako
warunkówudziałuW postępowaniu
Na podstawieocenySpełnienia
firm:
zadań zamówieniawybranoofeńy następujących
d|a poniżejwymienionych
najkorzystniejsze
1) zadanie nr 1 - MARGo MałgorzataStarzak, u|. Karola Szymanowskiego 5h, 41-103
siemianowice:ofeńa uzyskata 1oo,00pkt, cena ofeńy brufto 54't.680,12zł,termin płatności
faktury- 30 dni,
2) zadanie nr 2 - TRANS.MAG MagazynowanieTransportspedycja, u|' świętokrzyska22194,
41.608 świętochłowice: ofeńa uzyskała100,00pkt, cena oferty brutto 1'198'438,20zł,termin
płatności
faktury- 30 dni'
3) zadanie nr 3 - TRANS-MAG MagazynowanieTranspoń Spedycja, u|. Swiętokrzyska22194,
: ofeńa uzyskała100,00pkt, cena oferty brutto 57{'820'85zł, termin
41-608 świętochłowice
ptatności
faktury- 30 dni.
W specyfikacjiistotnych
Wymienioneofeńy odpowiadająWszystkimwymaganiomokreś|onym
warunków zamówienia oraz uzyskałynajwiększąilośópunktów w poszczególnychzadaniach
ocenyofeń:
zamówieniaw kryteriach
a) cena- 98%,
b) terminptatnoŚcifaktury-2%.
ZamawiĄącydokonałoceny i porównania złożonychofeń nie pod|egającychodzuceniu. PoniŹej
złożonych
ofeń :
wykazi porównanie
www.poczta-polska.pl
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D|azadanianr 2i3złoŻono1ofeńę.
W postępowaniu
nie wyk|uczono
żadnegoWykonawcy,
nie odzuconożadnejofeńy.
Stosowną UmoWęo rea|izacjęww. zamówienia pub|icznegozamawiąący zawrze z wybranym
WykonawcąW terminienie krótszymniż 10 dni od dnia pŻekazaniazawiadomienia
o wyboze
ofeńy, nie póŹniej jednak nii przed upływemterminu zwiqzania ofertą. Wobec powyższego
Wezwaniedo podpisaniaumowyzostanieprzesłaneWybranemuwykonawcyodrębnympismem.

otŻymują:
- TMNS-MAG Magazynowanie
Transpońspedycja,u|.Święiokzyska22194,41.608ŚWiętochłowice:
adresdo korespondencji
:
u|.Magazynowa50,41-7ooRudaŚ|ąska,
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starzak,u|.Karo|aszymanowskiego
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siemianowice,
- Pl12ala
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