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SSEPB/PBU/634/ZP/9 Hajnówka, dnia 21.09.2015 r.

KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SSEPB/PBU/634/ZP/9
w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę odzieży specjalnej i środków
ochrony indywidualnej strażaka". Zadanie "Dostawa butów strażackich gumowych
dla strażaków OSP i PSP." (przedmiot zamówienia: buty strażackie gumowe 108 par) -
CZĘŚĆ 2 postępowania
Projekt "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś
- Ukraina 2007-2013.

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego. Do dnia 16.09.2015 r. do godz. 11:00 wpłynęła 1 oferta od Waszego
Przedsiębiorstwa - KADIMEX S.A. ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i nie podlegającej odrzuceniu
oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
tj. cena oferowana - 80%, okres gwarancji - 20 %
Wybrana oferta nr 1 z ilością punktów 100Wykonawcy KADIMEX S.A. ul. Wólczyńska
290,01-919 Warszawa, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą przyznaną punktacją.

Kryterium oceny oferty Kryterium oceny oferty

Nr Firma (nazwa) oraz adres - cena okres gwarancji Ilość
L.p

oferty Wykonawcy Oferowana ilość Oferowany ilość
punktów

okres razem
cena punktów gwarancji punktów

KADIMEX S.A.
1. 1 ul. Wólczyńska 290 27419,40 zł 80 36 m-cy 20 100

01-919 Warszawa

Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu,
zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., zostanie uzgodniony telefonicznie.
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jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.


