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

Zawiadom ien ie o wybo rze naj ko rzystn ieiszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w sprawie nr 8/2012 na wykonanie
usługi utrzymania w czystości miejskich targowisk detalicznych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20o4r. Prawo zamÓwie pub|icznych
(Dz. U. z 2a10r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z pÓŹniejszymi zmianami) zamawiający
zawiadamia, ie w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia pub|icznego W sprawie nr 812012 na
wykonanie ustugi utrzymania W czystości miejskich targowisk detaIicznych, prowadzonym W
trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złoŻona przez
Biuro ochrony scoRPloN Sp. zo.o.; 40.833 Katowice, u|. Dulęby 71213.

Ubiegając się o udzie|enie zamowienia w/w wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego okreŚlone W specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia. Przy zastosowaniu
okreŚlonych specyfikacją kryteriow oceny ofert i lch Wag złoŻona przez wykonawcę oferta
otrzymała maksymalnąilośÓ punktow, tj. 100.

W załączeniu zamawiający przesyła przyznaną złoŻonym ofertom punktację W kazdym
kryterium oceny oraz punktację łączną.

Pouczenie:
W świetle art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓwie publicznych zamawiajqcy zawiera umowę
w sprawie zamÓwienia publicznego W terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiajqcy może zawzeć umowę w sprawie zamÓwienia publicznego pzed upĘwem w/w
terminu, jeżeli nie odzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
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Pu n ktaci a p,rryzna na ofeltom

Nazwa i adres wykonawcy
Numer ofeĘ

Liczba pkt w kfierium
cena

Liczba pkt w
kryterium )ooooo(

Liczba pK w
kfierium )ooooo(

Liczba pkt w
kryterium )ooooo( Razem

,,CENTRUM OCH RONY SECU R[TY''
u|. Jabłoniowa 5a
4L-f00 Sosnowiec

Nr oferĘ 1

g2,gl
6'509,L6 zł. brutto
(ryczaft miesięczny)

mx nm Xffi 82,91

Adam Matusiak
prowadzący działalność gosp pod firmą:
Przed sięblorstwo,,CIVITATI s'

Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22c

4A-748 Katowice
Nr ofeĘ 2

95103
5.800,00 zł. brutto
(ryczak miesięczny)

m mxu mu 93105

Biuro Ochrony SCORPION Sp. z o.o.
ul. Dulęby 7l2l3
40-833 Katowice

Nr ofeĘ 3

IOOrOO
5.397'00 zł. brutto
(ryczaft miesięczny)
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