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Informacj a o wyborze naj korzystn iej szej oferfy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 - 47/20 na dostcnag artykutow biurowych,
ogloszonego w Biuletynie Zam6wieri Publicmych; ogloszenie o zqmdwieniu nr 777537-N-2020 z dnia 31. t 2.2020 r.

Dziataj4c napodstawieart.g2 ust. 1 pkt. 1) i ust.2. ustawy zdnia2g stycznia2004r.-prawo zam6wieh
publicznych (tekst jednolity: Dz' tJ. z20l9r. poz. 1843) zamawiaj1cv przedstawiam informacjg o wyniku
post9powania o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawg arfykul6w biurowych.

I. Wybrano ofertg:

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta otrzymala maksymaln4 liczbg punkt6w, wyliczon4 w oparciu o
kryterium oceny ofert okreslone w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

il. Streszczenie oceny i por6wnania zloircnych ofert:

Numer

oferty
Wykonawca (narw a i adres) Ilorii punkt6w

przyznanych w
kryterium cena

60%

Ilo$i punkt6w
przyznanych w
kryterium cena

40%

N,qczna punktacja

I

Grafix K. Olszewska-Piotrowska M.
Tyrala sp6lka jawna
ul. Bitwy Bialostockiej 24,
15-103 Biafustok

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. I pkt. 2)
,sS6yty pzp

2

Biuro Plus Ewa i Krzysaof Jatel Sp. j,
ul. Przgdzalniana 8

15-688 Biatystok
60,00 40,00 100,00

Numer

oferfy
Wykonawca (nazwa i adres) Cena oferty Termin dostawy

I

Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Sp. j,
ul. Przgdzalniana 8

15-688 Bialystok

162 881.40 zl fJ dni

atr_



Uzasadnienie liczby przyznanych punkt6w: zgodnie z art.9l ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
ka2da powyLsza oferta otrzymala punkty w krytenium oceny ofert zgodnie ze sposobem okre$lonym w
SIWZ.

Podpisanie umowy
Umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe byi zawarraw terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferry.

III.

Dyrektor Zaktadu
DYREKTCIR

nej


