
TARGOWISK  MLEJ ] J  ' \  T

oPE411/2013 Karowico 18 03 2013r

zakla.! Targawisk Mjejskjch w Kalowicach' ul cliwjcka 154, 40.859 KatÓwie,

zawiadomi.nie o wyboŹe najkożFtttiejszoj oforty

Na podslawiB ań' 92 Ust' 1 ustawy z dÓia 29 styenia 20o4r PErc amówień plb]iaych
(Dz U z 2010.. N. 113, poz 759 - l.16l jednolily r ptaiejszyni ai.n.mi) zamawiahcy
f&iadamia. żl w poŚĘp@aniu o ud2.|en6 2Źmówińia pub|iftqp w spllm n.2013 na
wykmńig uśfugi ulżymnia w tyslośł' larloliska EżywD - M.Mgo i pżmys|Ńego
oń2 prybgrycn dc iarofuiŚka pańiĘów w śgf@io bhim 2013' pllkdbńyń w irybie
pżeEĘu ni@gran]efre9o' jako .ajkoŹystniojsa lybEna zosta|a ofena zbżo.a pŹef BlURo
ocHRoNY scoRPloN sp f o o'' 40 - 833 KaiM @ ul' ou|ęby 7/213

ub.o.iąc 5ię o udzie|enie amÓw.nia w^ł Wykonaw sp€lnił warunki iwymag.na
2amawialąc.lo ok€l|one w specylikacji islo|nych warunków żmówi6nia' Pży aslosowan]U
okeś|ońych lp€clikacją kM€tiów o@ny o'eń i ich M9 złożona p@z wykonawEę o'e.la
ot.fymala maksyma|ńą |ość puńklóu lj 100

dor p.s!ęP@anh o udziebnj. żanówbni. PLbliżrego w spąwie nr Ż2013 na wyl@furie
udugi tlżyńńia w czyslości ta/gowjska wq.fĄ,fu - Ó@w69o i pż.|||ysl.Mgo a@
pżyhg|lch da laĘÓwiska pafuińgów w @zanie btniń 2a13'

wśndbd 91!d li2lcałyzh

halkażysm|ł.j aa,, zenłiający wjaŃ publjch.go PżŃ lPv*m fu
|em]nu, )ażd nr. erlMa żń4 06' Mz nb hyuDąÓrÓ żaedgd wykń'ky

r'i
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PEedslęb orcy 6Ńnie Ub egający się o udfie s e amóW]enia:
1' Anna R6Mska' pfuadzą.ż &iaM g6p' poc fnną

ANNA ROSOWSKA,
z Mon]|a K!|a' ła*adząca dżjablfuś 96p. pd futą

I4ONTKA KJLA,
jako wspo|nicy sńki q^!i|ńej pod na&ą

Agenqa aTt.,Ev S.C. ANNA ROSOWSKA & MONIU KULA
1' u|6ań Lńńka' pfuwadżą.a dzżla|Mść g6p. @d nnną

USOWSKA aARBARA "PROPEN" BARBAM USO\IVSXA
aa.100 G iwice, u]. !'yńsh 3

Nr c,fe/ry I

9ąa9 94,49

Mań Matlsiak, ,@Mdząry dzkblndć 96p pd nną
P*isiębioElrc,'cllTTATIs" Adań l'latlsiak

40-743 x.tow .e, ul. Kopanlny Ler 22c
Nr oferty 2

94.42 9ąa2

BIURO OaHRONY SCORPION Sp, z o.o.
40 333K.towce, ul' Du|ęby 7/21]
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