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Z A W I A O O M I E N l E

Urza_d Gminy Kolbicl zawiadamia, zgodnic z dyspozycja^ art.92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zam6wicri publicznych (Dz.U. z 2004 roku. Nr l9, poz.177 - z p6znicjszyrni
zmianami), o rozstrzygnicciu przetargu prowadzonego vv lrybie zapylani;t o cen? na
,,Wyposazenia Szkoly Podstawowej w Kolbieli przy ul. Szkolnej 5 ()5-340 K<>lb ie I w meble,
urzadzenia podstawovvc". W przetargu zlozono dwie oferty. Otwarcia ofert dokonano w dniu 3
wrzesnla2012 roku w lJrz^dzie Gminy Kolbicl pok.Nrl3, o godzinie 11.30.

Ofcrta Nr l - zlozona przez .,EUROSZKOLA" mgr.Andrzej Domasik 07-306 Brok
ul.Strazacka l / cena 23.820,18 zl brutto sknvnie: dwadziescia lrzy tysia_cc osieniset dwadziescia
zlotych osicmnascie groszy brutto uzyskata 91.09 punktow na podstawie krytcriow oceny ofcrt
zawartych vv Specy(lkacji lstotnych Warunk6w Zainovvicnia, zakwalillkowano jako 2 oferte w
przetargu.

Oferta Nr 2- z!ozona przez Sprzedaz Artykui6w Szkolnych i Przemysiowych Andrzej
Stefariczyk 07-306 Brok ul.Narutowicza l ! z cena^ 21.697.96 zt brutlo siownie: dvvad/iescia
jeden lysi^cy szcscset dziewiecdziesia,t siedem zJotych dziewi9cdziesia^t szesc groszy brutto
uzyskaia I00 punkt6w na podstavvie krytcri6vv oceny ofert zawartych w Specyllkacji Istotnych
Warunk6w Zam6wicnia, zakwalinkowanojako l ofert? w przetargu.

7amawiaj^cydokonal wyboruofer tyNr 2 ztozonejprzez SprzedazArtykut6wSzkolnychi
Przernystowych Andrzcj Stefanc/yk 07-306 Brok ul.Narutowicza 1 1 z cena^ 2l.697,96 z{ brutto
slownie: dwadziesciajcden tysi^cy szescsct dziewi^cdziesia,t siedem zlotych dziev^iecdziesia,t
szesc groszy brutto kt6ra uzyskala 100 punkt6w na podstawie kr>leri6w oceny olert zawartych
w Specyllkacji fstotnych Warunk6w Zam6wienia i /akwalifikowano jako l oferig w przetargu..

Z posl^powania przctargowego nie wykluczono zadnego Wykonawcy, nie odrzucono zadnej
ofcrty. Zamawiajacy zamicrza pr/e/naczyc 50.000,00 ztolych. slownic: piecd/,iesia^t tysiecy
z!otych na stlnansowanie .,Wyposazenia Szkoly Podstawowej w Kolbieli przy ul. Szkolnej 5 05-
340 KolbieI w meble, urza_dzenia podstawowe"
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