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przetargu nieograniczonego

".

Gorczailskiego Parku Narodowego działąąc na podstawie art. 92 usta\ryy
,,Prawo zamowien pubłiczrrych'' (w skrocie PZP) _ tekst jedn. Dz. TJ. z2al3 r. poz.9a7 in'
formuje, iżw wyniku postępowania o udzielenie zam wienia publicznego w trybie ptzetargu
nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 40fia4-2014, na wykonanię zadariapt.'. ,,ZAKUP
PALIW Do P}JAZDÓW G)RCZAN9KIEG} P.N. w 2a]5 r.", na wniosek Za|<ładowej Komisji
Przetargowej dokonał:
Dyrekto
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} r.vtrybie aft' 93 ust.
1. p. l PZP, gdyz na wykonanie tyclr zada nie została złożanażadna oferla niepodlegająca oclrzuceniu'
wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania częściowegonr 1.

ofęrtą najkorzystniejszą (w oparciu o kryteria oceny) została wybrana oferta rrlw Wykonawcy:

Nr
ofertr-

Nazna

Wr-konarr,cr-

UCHACZ
1.

Sp. z o.o.
303

PodĘie

34-650 Tymbark

Uzasadnienie rrlboru

@stawie uzyskanej oceny
w oparciu o kryteria oceny ofert określone w siwz

oferta najkorzystniejsza na
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Ż. Z postępowania

nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

3.

Z postępowanianie odrzucono zadnej oferty.

4.

Poszczeg lne oferty (dla zadania częściowego ff 1) otrzymaĘ następującą punktację.
Punktacja rr.artości Ęterion' ocen}: ofert
przedstawion1.ch rv zlożonej ofęrcie

Nr
oferh'

Nazna Wr*onarrtr'

UCHACZ
I

5.

SUMA
uą'skarryclr

Cena

ofeĄ'*

Rabat

n zl brutto
lpulti$l

tp'nĘ.l

12,000

12,000

odleglośc

przez ofertę

puktorv

tptmktyl

Sp. z o.o.

Podłopie 303

6,000

30nfi)o

34-650 T5mrbark

Zamawiający zawiua umowę w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183, wterminie nie krÓtszym niż5 dni od dnta przesłania zawiadomienia o wyborze
nĄkorzystniejszej oferty, jeŻeli zuwiadamienie to została przesłane w spos b określonyw art. 27 ust' z, albo l0 dni _ jezeli zostało przesłane w inny sposob.
W przypadku złozenia w prowadzonyrn postępowaniu tylko jednej oferty ltlb ofert niernoze zostac zawarta orzed u
lesaiacvch o
w oparciu o art. 94 ust. 2. PZP.
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]. UCHACZ

Sp. z o.o.;

Podłapieri 30.3, 34-65a Tymbark
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