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ogłoszen ie o wyborze naj korzystn iejszej ofeńy
znaksprawy 412011

Zamawiajqcy:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

dot. postępowania o udzielenie zamowienia publicznego W sprawie nr 4/2011 na wykonanie
usługi utzymania w czystości targowiska Warzwno-owocowego i przemysłowego oraz
przyległych do targowiska parkingÓw w sezonie zimowym 2011/2012

Na podstawie ań. 92 ust' 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych
(Dz' U. z2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedno|ity z poŹn. zm.) zamawiający zawiadamta, Że
w postępowaniu o udzie|enie zamówienia pub|icznego W sprawie nr 4l2o11 na wykonanie usługi
utzymania w czystości targowiska Warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przy|egłych do
targowiska parkingów w sezonie zimowym 201112012. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta AoŻona p|zez p' Adama
Matusiaka zamieszkałego w Katowicach, u|' Kopaniny Lewe 22C, prowadzącego działa|ność
gospodarczą pod nazit ą Przedsiębiorstwo .'C |VITAT I s'' Adam Matusia k.

Ubiegając się o udzie|enie zamówienia Mw wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego określone W specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy zastosowaniu
okreś|onych specyfikacją kryteriów oceny ofert i ich wag AoŻona przez wykonawcę ofeńa
otrzymała maksyma|ną i|ość punktów, tj. 100.

W załączeniu punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oraz punktacja łączna.



oznaczenie sprawy 4/20II

Punktacja przyznana ofeftom
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Nazwa i adres wykonawcy
Numer oferty

Liczba pkt w
kfierium cena

Liczba pK w
kryterium )ooooo(

.Liczba pkt w
kryterium )oooofr

Liczba pK w
kryterium )oooofr

Liczba pkt w
kryterium )ooooo( Razem

Jacek Wieczorek
Zakład Usł. Konsenruacja

TerenÓw Zie|onych
u|. J. Fałata 20A/10

4L - 90? Bytom
Nr ofertv 1

92,7O
(cena 1.887,84) Xf,XTN ffi )mffi xxrxxx 92ło

Adam Matusiak
Przeds. ,,CIVITATIS"

ul. Kopaniny Lewe 22c
40 - 748 Katowice

Nr oferty 2

100
(cena 1.750,00) XNCXN ntrn xtcgxx xtffi 100
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