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WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia: Znak:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprawa: Dostawa artykułów na potrzeby badania Budzety Gospodarstw Domowych

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. - Prawo zamówten
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164), niniejszym informuję, Ze w prowadzonym przez
Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21',02 - 134 Warszawa postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze przetatgtl nieograniczonego okre-
ślonego w art. 39 ustawy z dnta 29 styczttia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych
(Dz.U.z2oI5 r.poz.21'64) na: ,'Dostawę artykułów napotrzeby badania Budzety Gospodarstw
D o m ow y c h ", znak wAw-FA .Ż7 1 .3 .2016 wybrano ofertę' złoŻoną pT Zęz wykonawcę :

o Zakład Pracy Chronionej TExPoL Sp. z o.o., ul. Polna 4' 95-081 Dłutów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. oferta
ww. wykonawcy została vznafla za najkorzystniejszą na podstawie bilansu kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymaŁa najv,ryŻszą
punktację.

W postępowaniu złożonojedną ofertę. Publiczne otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 czerwca
Ż016 r. o godz. 10:30.

Lista wykonawców, którzy złoŻy|i oferty:

Nasz znak:
wAw-FA.z11.3.Ż016

Data:
03-06-Ż076
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1

Zakład Pracy Chronionej

TE)GOL Sp. z o.o.

ul. Polna 4' 95-08l Dłutów

80 073,00 Tak
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wAw-FA.271'.3.Ż01'6

ofertę oceniono w sposób następujący:

Zadnychofeń nie odrzucono i żadnego

Zamawiający zawiadarrtia, że zamietza

wykonawcy nie wykluczono.

podpisać rrmowę bezzvłłocznie.
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1.

ZaHad Pracy Chronionej
TEXPOL Sp. z o.o.

ul. Polna 4,

95-081 Dłutów

5 4,50 5 0,50 5,00
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