
zAKŁAD
TARG.OWISK MIEJSKICH

w Katowlcach
tel./faks: (32) 250 40 08, 250 73 77
40-859 Katowice. ul. Gliwicka 154

oP 134111 2012 Katowice, 17 .10.2012r.

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

Zawiadom ien ie o wyboze nai korzystn ieiszei ofeĘ

dot. posfępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego w sprawie nr 7/2012 na wykonanie
remontu budynku socjalno - magazynowego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20o4r. Prawo zamÓwie publicznych
(Dz' U. z 2o1or. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z pÓźniejszymi zmianami) zamawiający
zawiadarnia, Że, w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienla pub|icznego W sprawie nr 7l2o12 na
wykonanie remontu budynku socjalno magazynowego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złoŻana przez ZAKŁAD
USŁUGOWO - HANDLO\^/Y Drapczy ski Sławomir, Sitko Roman sp. j., u|. Plebiscytowa 1a2,
41 - 409 MYsŁoW|cE.

Ublegając się o udzie|enie zamÓwienia w/w wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego okreŚlone specyfikacją istotnych warunkÓw zamÓwienia' Przy zastosowaniu
okreś|onych specyfikacją kryteriÓw oceny ofert i ich Wag złoŻona przez wykonawę oferta
otrzymała maksyma|nąi|ośÓ punktow' tj. 100.

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

Pouczenie:
W świetle a . 94 ust. 1 i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamÓwie publicznych zamawiajqcy zawiera umowę
w sprawie zamÓwienia publicznego W terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wybone
najkorzystniejszej oferty. Zamawiajqcy może zawrzeć umowę w sprawie zamÓwienia pubłicznego pned upływem w/w
terminu, jeżeli nie odłzucono iadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
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ZAKŁAD USŁUGoWo -
HANDLOWY Drapczy ski
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4L _ 409 Mysłow|ce
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