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Wykonawcy,
którzy złoĘli oferĘ

INFORMACJA O \ilYBORZE NAJKORZYSTNIEJ§ZEJ OFERTY

DoĘcry: Zamówięnia publicznego w Ęvbie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ..Modernizacja
budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau" w zakresie
dostawy wraz z montażem mebli i w}rposźenia GOK w Sulikowie"

Działając na podstawi ę art. 92 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z 2010 r. Nr
I13 poz, 759 zę zm.) informuję, ze w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn.: ,,Modernizacja
budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohęndubrau" w zakresie
dostawy wraz z montażem mebli i wyposazenia GOK w Sulikowie do realizacji zamówienia wybrano
najkorzystniejszą ofertę Nr l złożonąprzez:

CENTRUM SEDNO §p. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75_252 KOSZALIN

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która spełnia wszystkie waruŃi udziału w postępowaniu i otrzymała największą ilośó punktów
l00,00 pkt. w kryterium jakim była: Cena,

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, w
terminie krótszym niż terminy określone w art. 94 ust. l od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
naj korzystniej szej oferty.

O terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.

W prowadzonym postępowaniu ńożono jeszcze następujące oferty:
Oferta nr 2

EURO-MEBLE Mńgorzata Masłoń, ul. Siemianowicka 5,Ą
40 _30l KAToWICE

Oferta otrzymała75,62 pkt. w kryterium jakim była cena
Oferta Nr 3

ALNAG Barbara Wróbel, ul. Syrokomli l0/l5
30 _ 102 KRAKoW

Oferta otrzymńa 66,60 pkt. w kryterium jakim była cena

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego
wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

Otrzymują:
1. CENTRUM SEDNO Sp, z o.o. ul. Niepodległości 44-48

75 _252 KOSZALIN,
EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń
ul, Siemianowicka 5,Ą, 40-301 KATOWICE
ALNAG Barbara Wróbęl
ul. Syrokomli 10/l5, 30-102 KRAKOW
NA4.

Sprawę prowadzi:

Podinspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Dariusz Mu|ko tel. +48 75 77 87 613
Adfes e-mail: ug2@sulikow.pl

URZĄDGMINY
ul. Dworcowa 5,59-975 Sulików, woj. dolnoślą,skie
tel. +48 75 77 87 288,289; tel./fax.+48 75 77 56 922

Adres e-mail: ug@sulikow.pl
Adres: hĘ://www.sulikow.pl, http:/óip.sulikow.pl


