
dL ją rą& tri ŁJ
Ts, ffi"*. #}J.Ę:i sł K rdi l ffi,"3 s. K ę * Ł!

te.: itate,rą:!*;t*E:
t*l.jfai'**: i32} ?ss 4fi *s, f*ł 73 77
.4i}-s5g K*t*wię*.:. til. s!łwięke ,!s4

* ' t  F .

oP 13411t2011 Katowice. 02.12.201 1r.

Zamawiający:
Zakład Targowisk Miejskichw Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej ofeńy

dot. postętrlowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr 10/20]1 na dostawę
samochodu ciężarowego

Na podstawie art. 92 ust' 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r' Prawo zamÓwień publicznych
(Dz. U' z 2Q10r' Nr 113, poz. 759 - tekst jedno|ity z póin. zm.) zamawiający zawiadamia, Że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub|icznego w sprawie nr 1ol2o11 na dostawę
samochodu cięzarowego, prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego, jako
najkorzystniejsza wybrana została ofeńa złoiona pzez BEMo MoToRs SPÓŁKA
z OGRAN|cZoNĄoDPoW|EDZ|ALNOSC|ĄSp. zo. o., u|. Mogi|eńska 50, 61.044 Poznań'

Ubiegając się o udzie|enie zamówienia Mw wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego' okreś|one w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy zastosowaniu
określonych specyfikacją kryteriow oceny ofeń i ich wag złoiona przez wykonawcę ofeńa
otzymata maksyma|nq ilośÓ punktow, tj. 100.

W zatączeniu przyznana ofeńom punktacja w kazdym kryterium oceny oraz punktacja
łączna'

Pouczenie :
W Świetle art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowień publicznych zamawiajqcy zawien umowę w sprawie

zamÓwienia publicznego w terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia pnesłania zawiadomienia o wyborze
najkolzystniejszej ofefty^ Zamawiajqcy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego pzed upływem w/w
terminu, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
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oznaczenie sprawy l0l20ll

Punktacja pra[znana ofeftom

RCOWiSK MIEJSKICH
w Katowicach
(32) 250 40 08, 2507377

Katowice, ul. Gliwicka 154
- 1 -

Nazwa i adres wykonawcy
numer ofeĘ

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kfierium
xxxxxx

Liczba pkt w kryterium
xxxxxx

Liczba pkt w kryterium
XXXXXX

Razem

BEMo MoToRs sPoŁKA z oGRAN|cZoNĄ
oDPoW|EDz|ALNoŚclĄSp. z o. o.

ul. Mogile ska 50
61-044 Pozna

Nr ofertv I

100
l07.0l0 zł. (brutto) xxxxxx xxxxxx

xxxxxx
100

EURo-CAR sPoŁKA Z oGRAN|cZoNĄ
oDPoW|EDZlALNoŚc|Ąsp. z o. o.

ul. Owsiana 13
81-020 Gdynia

Nr ofertv 2

97,81
l09.408'50 zł. (brutto) xxxxxx xxxxxx xxxxxx 97,8L

m
(podpis kierownika zamawia1Ęcqo lub onby upoważnionej)


