






4. oferty odrzucone w części 2 postępowania:

Działając na mocy art. 92 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w części 2 postępowania,
żadna oferta nie została odrzucona.

5. Umowa na część 2 postępowania, zostanie podpisana - zgodnie z art. 94 ust. 1 p.2 ustawy Pzp,
tj.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamowienia publicznego z zastrzezeniem art. 1B3
w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Wykonawca, ktorego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany
o terminie podpisania umowy telefonicznie.

6. ZŁoŻone probki można odebrać na pisemnywniosekWykonawcy.

Zgodnie z art. 1B0 ustawy Pzp, mają Panstwo prawo wnieśĆ odwołanie. Termin wniesienia odwołania
do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego upływa
po 5 dniach od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art.2 p.17 ustawy Pzp, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji
faksem na nr +482284678 33 [ub e - maitem: zamowieniauswaw@stat.gov.pt.

lll. Część 3 - dostawa herbaty

1. Najkorzystniejszą ofertę złoŻyłWykonawca:

HERTEX Dystrybutor Znanych marek Jarosław Kotkowski

Zakrzew 55D, 26-652 Zakrzew

Liczba punktow w kryterium ,,Cena brutto":5,00 p.

Liczba punktow w kryterium ,,Wa[ory jakościowe herbaty":4,97 p.

Łączna liczba punktow: 4,99 p.

Miejsce W rankingu oferĘ 1

Wykonawca spełnia Warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. oferta ww.
Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie bilansu kryteri w oceny ofert
określonych w specyfi kacji istotnych Warunkow zamowienia.

2. Umowa na częśĆ 3 postępowania, zostanie podpisana - zgodnie z art.94 ust. 2 p.l) a) ustawy Pzp,
tj. Zamawiający zawiera umoWę w sprawie zamowienia pubticznego niezwłocznie. Wykonawca
zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

3. ZŁożana probka nie podlega zwrotowi - 5 37. opis przedmiotu zamowienia (dodatek nr 1) ust. 4 p.4.

Zgodnie z arl.2 p. 17 ustawy Pzp, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji
faksem na nr +482284678 33 lub e - mailem: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.
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