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Zamawiający :
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, u|. G|iwicka 154,40.859 Katowice.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot, posfępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego W sprawie nr 3/2012 na ,,usługę
utzymania w czystości targowiska waruywno-owocowego i przemysłowego oraz przylegtych
do targowiska parkingow w sezonie letnim 2012"

Na podstawie art. 92 ust' 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓwie pub|icznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 - tekst jedno|ity z poź:n. zm.) zamawiający zawiadamia, że
W postępowaniu o udzielenie zamowienia pub|icznego W sprawie nr 3ł2a12 na ,,usługę
utrzymania w czystości targowiska warzywno.owocowego i przemysłowego oraz przyległych do
targowiska parkingow w sezonie letnim 2012", prowadzonym w trybie pzetargu
nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Aaiona przez B|URo
ocHRoNY ScoRP|oN Sp' z o. o' z siedziba w Katowicach, u|. Du|ęby 71213.

Wykonawca' ubiegając się o udzielenie zamowienia, spełnił warunki i wymagania
zamawiającego okreś|one W specyfikacji istotnych warunkow zamowienia' Przy zastosowaniu
okreś|onych specyfikacją kryteriow oceny ofert i ich Wag złoŻona przez wykonawcę oferta
otzymała maksymalną i|ośÓ punktow, tj. 100.

W załączeniu przyznana ofertom punktacja w kazdym kryterlum oceny oraz punktacjałączna.

Pouczenie :
W świetle art. 94 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych zamawiajqcy

zawiera umowę w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krÓtszym nii 1a dni od dnia pnesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy moie zawrzeĆ umowę W sprawie
zamÓwienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykł u czon o Ż ad nego v,lyko n awcy,
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oznaczenie sprawy AZA12

Punktacja przyznana ofe om
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Nazwa i adres wykonawry
numer oferty

Kryteria oceny ofeft
Liczba pkt w kryterium

cena
Liczba pkt w kryterium

ffi
Liczba pkt w kryterium

ffi

Razem

EKOSRODOWISKO Sp. z o. o.
ul. Cyryla i Metodego 50

4l-909 Bytom
Nr ofeĘ l

99,80
I.000,00 zł, (ryczatt dzienny brutto)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,80

BIURO OCHRONY SCORPION Sp. z o. o.
ul. Dulęby 7l2I3
40-833 Katowice

Nr ofertv 2

100
998'00 zł, (ryczałt dzienny brutto)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX r00

Jacek Wieczorek, prowadzący dziatalność
gospodarcząpod nazwą

JACEK WIECZoREK ZAKŁAD USŁUGoWY
KONSERWACJA TERENOW ZIELONYCH

ul. Fałata 20All0
4t-902 Bytom
Nr ofertv 3

96,05
I.039'00 zt. (ryczałt dzienny brutto)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 96.05

Adam Mafusiak, prowadzący działalność
gospodarcząpod nazwą

PRzEDSIĘBIoRsTwo .'CIVITATIS'' ADAM MATUSIAK
ul. Kopaniny Lewe 22C

40-748 Katowice
Nr oferfv 4

98,71
] ,0I ],00 zł, (lyczałt dztenny brutto)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 98,71
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(data i podpis kierownika zamawiającego)


